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Образовни профил: Прехрамбени техничар
Општеобразовни и стручни предмети

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова:

111

Разред:

први

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ

Увод у
проучавање
књижевног
дела

Увођење
ученика у свет
књижевног дела
и књижевност
као науку и
уметност

Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику
Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и
писаном изражавању
Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога
Оспособљавање за ефикасно комуницирање
Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике
Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности
Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова
Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина
Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа
Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне
баштине
Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности
Развијање трајног интересовања за нова сазнања
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
разликује врсте уметности и њихова
изражајна средства
објасни појам и функцију књижевности
као уметности и однос књижевности и
других уметности
наведе научне дисциплине које се баве
проучавањем књижевности
познаје књижевне родове и врсте и
разликује њихове основне одлике
разликује књижевне родове и врсте
одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и
идеју у књижевном делу
износи своје утиске и запажања о
књижевном делу, тумачи његове битне
чиниоце и вреднује га

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Врсте уметности, подела
уметности
Књижевност као уметност,
књижевност и друге
уметности
Историја књижевности,
теорија књижевности,
књижевна критика
Лирика као књижевни род:
народна лирска песма и
уметничка лирска песма по
избору
Епика као књижевни род:
епска народна песма
(предлог „Кнежева вечера“),
приповетка по избору и
роман (предлог Драгослав

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (111 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Приликом обраде драмског дела

Михаиловић „Кад су
цветале тикве“)
Драма као књижевни род:
драма по избору
Процена остварености
исхода - тест
Књижевност Упознавање
старог века
ученика са
митологијом,
репрезентативним делима
старог века и
њиховим
значајем за
развој европске
културе

објасни значај митологије за античку
књижевност и развој европске културе
наведе имена аутора, називе обрађених
дела и класификује их по културама
којима припадају, књижевним родовима
и врстама
тумачи и вреднује уметничке чиниоце у
обрађеним делима
објасни универзалне поруке
књижевности старог века

Средњовеко
вна
књижевност

наведе најзначајније споменике
јужнословенске културе, језик, писмо и
век у ком су настали
именује ауторе и дела
разуме поетику жанрова средњовековне
књижевности
лоцира обрађене текстове у историјски
контекст
објасни значај средњовековне
књижевности за српску културу
анализира изабране текстове уз
претходно припремање путем
истраживачких задатака

Упознавање са
споменицима
јужнословенске
културе,
развојем писма и
језика, делима
средњовековне
књижевности

Сумерско-вавилонска
књижевност: Еп о
Гилгамешу (анализа
одломка)
Митови: о Танталу, Сизифу,
Нарцису; митови о Троји:
Парисов суд, Одисеј и
Пенелопа, Ахил, Едип…
Хеленска књижевност:
Хомер: Илијада (одломак)
Софокле: Антигона
Стари и Нови завет
(текстови по избору)
Процена остварености
исхода
Почеци словенске
писмености: Црноризац
Храбар : „Слово о
писменима“
Рад Ћирила и Методија
Словенска писма и развој
књижевног језика
Најстарији споменици
јужнословенске културе
Свети Сава : „Житије светог
Симеона“ (одломак)
Јефимија: „Похвала кнезу
Лазару“
Деспот Стефан Лазаревић;
„Слово љубве“
Процена остварености

могућност посете позоришној
представи и гледање снимка
позоришне представе, а након тога
разговор о драмском тексту и његовој
позоришној реализацији. Такође је
ову наставну тему могуће обрађивати
током целе школске године, па на
пример структуру и одлике драмског
дела обрадити на примеру „Ромеа и
Јулије“, а структуру и одлике лирске
и епске народне песме обрадити
током реализације теме Народна
књижевност
Народна књижевност се може
обрадити по мотивима (рад у
групама)
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Оквирни број часова по темама
Увод у проучавање књижевног дела
(15 часова)
Књижевност старог века (13 часова)
Средњовековна књижевност ( 12
часова)
Народна књижевност (13 часова)
Хуманизам и ренесанса (10 часова)
Општи појмови о језику (6 часова)
Фонетика (11 часова)
Правопис 1 (9 часова)
Култура изражавања (22 часа)

исхода - тест

Народна
књижевност

Указивање на
народну
књижевност као
израз
колективног
мишљења и
осећања,
ризницу
народних
обичаја, кодекс
етичких норми

разликује лирске, епске и лирско-епске
песме
уочи одлике усмене уметности речи
(колективност, варијантност,
формулативност)
процењује етичке вредности изнете у
делима народне књижевности
тумачи ликове, битне мотиве, фабулу,
сиже, композицију и поруке у одабраним
делима
упореди уметничку интерпретацију
стварности и историјске чињенице

Хуманизам и Упознавање са
ренесанса
поетиком
хуманизма и
ренесансе,
њеним
најзначајним
представницима
и књижевним
делима

наведе најзначајније представнике и
њихова дела
објасни значење појмова хуманизам и
ренесанса
наводи и на обрађеним делима образлаже
одлике епохе
упореди вредности средњег века са
вредностима хуманизма и ренесансе
објасни значај уметности хуманизма и
ренесансе за развој европске културе и
цивилизације

Врсте народне књижевности
Лирска народна песма
„Овчар и девојка“, „Зао
господар“ (предлог)
Епска народна песма
„Бановић Страхиња“, Марко
пије уз Рамазан вино“, „Бој
на Мишару“
Ллирско-епске песме
(по избору)
Ннародне проза
(бајка по избору)
Кратке народне прозне врсте
(избор)
Процена остварености
исхода
Поетика хуманизма и
ренесансе, најзначајнији
представници
Франческо Петрарка:
„Канцонијер“ (избор сонета)
Ђовани Бокачо:
„Декамерон“ (приповетка по
избору) или Данте
Алигијери: „Пакао“ (приказ
дела, одломак)
Вилијам Шекспир: „Ромео и
Јулија“
Сервантес: „Дон Кихот“
(одломак)
Процена остварености

исхода

Општи
појмови о
језику

Фонетика

Указивање на
проучавање
језика као
система,
упознавање са
његовом
функцијом,
друштвеном
условљеношћу и
историјским
развојем
Сстицање знања
из области
фонетике
(фонологије) и
морфофонологиј
е књижевног
језика и
способности да
се та знања
примене у
говору и писању.

објасни функцију језика и појам језичког
знака
разуме природу модерног књижевног
(стандардног) језика
наведе фазе развоја књижевног језика до
19. века
наведе дисциплине које се баве
проучавањем језичког система

Место језика у људском
друштву, битна својства
језика, језик и комуникација
Књижевни језик, језичка
норма и стандардизација
Језички систем и науке које
се њиме баве
Књижевни језици код Срба
до 19. века

уме да се служи правописом
разликује гласовне алтернације
влада акценатским гласовним системом
књижевног (стандардног) језика и да га
примењује у говору

Фонетика и фонологија
Гласови књижевног језика и
њихов изговор
Гласовне алтернације
сугласника (звучних и
безвучних; с:ш, з:ж, н:м;
к,г,х:ч,ж,ш и к,г,х:ц,з,с;
алтернације ненепчаних са
предњонепчаним
сугласницима), гласовне
алтернације самогласника
(промена о у е, непостојано
а, промена сонанта л у вокал
о), и губљење сугласника са
правописним решењима
Акценатски систем
књижевног језика,
диференцијација у односу на
дијалекатско окружење
Основна правила

акцентуације српског
књижевног језика
Процена остварености
исхода - тест

Правопис

Оспособљавање
ученика да пишу
у складу са
правописном
нормом

примени знања о гласовним
алтернацијама у складу са језичком
нормом
примени употребу великог и малог слова
у складу са језичком нормом
подели речи на крају реда у складу са
језичком нормом

Култура
изражавања

Оспособљавање
ученика да
користе
различите
облике казивања
и функционалне
стилове

опише стања, осећања, расположења,
изрази ставове, донесе закључке у
усменом и писаном изражавању
разликује функционалне стилове
препозна и примени одлике разговорног
и књижевноуметничког функционалног
стила
попуњава формуларе, уплатнице, захтеве
и слично у складу са језичком нормом

Главне норме писања
великог и малог слова (на
почетку реченице, наслови и
натписи, властита имена,
имена народа, географски
појмови, небеска тела,
празници, установе и
организације, присвојни
придеви на –ов и –ин,
куртоазна употреба великог
слова, вишечлана имена
земаља и остала вишечлана
имена, помоћне речи у
именима, називи серијских и
апстрактних појмова, звања,
титуле…)
Подела речи на крају реда
Језичке вежбе
Стилске вежбе
Врсте функционалних
стилова - основне одлике
Разговорни функционални
стил
Књижевноуметнички
функционални стил
Попуњавање формулара,
захтева, уплатница и сл.
Школски писмени задаци
4х2+2
Домаћи задаци

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Грађанско васпитање/Верска настава
Историја
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова:

105

Разред:

други

ТЕМА

ЦИЉ

Барок,
класицизам,
просветитељство

Упознавање са
европским
културним,
духовним и
мисаоним
тенденцијама 17.
и 18. века и
њиховим
утицајима на
српску
књижевност

Романтизам

Упознавање са
поетиком
романтизма,
представницима
и делима
европске и
српске
књижевности

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:
наведе особености барока, класицизма и
просветитељства и њихове представнике у
књижевности
објасне значај Венцловића и Орфелина за
развој језика и књижевности код Срба
препозна одлике просветитељства на
обрађеним делима
објасни значај Доситејевог рада за српску
културу и књижевност
направи паралелу у обради истих мотива у
европској и српској књижевности
наведе особине ликова у обрађеним
делима и заузме став према њиховим
поступцима

наведе представнике романтизма и њихова
дела
уочава и образлаже одлике романтизма
изнесе свој суд о књижевним делима
користећи стечена знања и сопствена
запажања
препозна и усвоји вредности националне
културе и разуме/поштује културне

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Барок и класицизам; поетика,
главни представници у нашој и
европској књижевности
Гаврил Стефановић Венцловић:
„Песме, беседе, легенде“
Значај Венцловића и Орфелина за
развој књижевног језика код Срба
Молијер: „Тврдица“
Просветитељство у Европи и код
нас
Књижевно - просветитељски рад
Доситеја Обрадовића
Доситеј Обрадовић: „Писмо
Харалампију“
Доситеј Обрадовић: „Живот и
прикљученија“ (одломци)
Јован Стерија Поповић: „Тврдица“
Процена остварености исхода
Романтизам у Европи и код нас
(појам, особености, значај,
представници)
А. С. Пушкин: „Цигани“ (одломак)
А. С. Пушкин: „Евгеније Оњегин“
( анализа Татјаниног писма
Оњегину и Оњегиновог одговора и
анализа Оњегиновог писма

На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (105часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Могућност гледања екранизације
неких од дела реалистичке
књижевности
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања

вредности других народа
тумачи уметнички свет и стваралачке
поступке у структури обрађених дела

Реализам

Упознавање са
поетиком
реализма,
представницима
и делима
европске и
српске
књижевности

наведе представнике правца и њихова дела
дефинише одлике реализма и препозна их
на обрађеним књижевним делима
тумачи уметнички свет и стваралачке
поступке у структури обрађених дела
процењује друштвене појаве и проблеме
које покреће књижевно дело
развије критички став и мишљење при
процени поступака и понашања јунака у
обрађеним делима

Татјани и Татјаниног одговора)
Х. Хајне: „Лорелај“
Ш. Петефи: „Слобода света“
Вук Караџић - рад на реформи
језика и правописа, рад на
сакупљању народних умотворина,
лексикографски рад, Вук као
књижевни критичар и полемичар,
Вук као писац, историчар и
биограф
Значај 1847. године
Петар Петровић Његош: „Горски
вијенац“
Бранко Радичевић: „Кад млидија`
умрети“
Ђура Јакшић: „На Липару“,
„Отаџбина“
Јован Јовановић Змај: „Ђулићи“ и
„Ђулићи увеоци“ (избор), Змајева
сатирична поезија (избор)
Лаза Костић: „Међу јавом и мед
сном“, „Santa Maria della Salute“
Процена остварености исхода
Реализам у Европи и код нас
(појам, особености, значај,
представници)
Балзак: „Чича Горио“ или Толстој
„Ана Карењина“
Гогољ : „Ревизор“
Милован Глишић: „Глава шећера“
Лаза Лазаревић: „Ветар“
Радоје Домановић: „Данга“ или
„Вођа“
Симо Матавуљ: „Поварета“
Бранислав Нушић: „Госпођа
министарка“
Војислав Илић: (избор поезије)
Процена остварености исхода

Оквирни број часова по темама
Барок , класицизам,
просветитељство (15часова)
Романтизам (25часова)
Реализам (28 часова)
Морфологија (10 часова)
Правопис (5 часова)
Култура изражавања (22 часа)

Морфологија Систематизовање знања о
врстама речи и
њиховим
облицима

одреди врсту речи и граматичке категорије
употреби у усменом и писаном
изражавању облике речи у складу са
језичком нормом

Правопис

Оспособљавање
ученика да пишу
у складу са
правописном
нормом

примени правила одвојеног и састављеног
писања речи у складу са језичком нормом

Култура
изражавања

Оспособљавање
ученика да
теоријска знања
из граматике и
правописа
примењује у
усменом и
писаном
изражавању у
складу са
језичком
нормом, користе
различите
облике казивања
и функционалне
стилове

изражава размишљања и критички став
према проблемима и појавама у
књижевним текстовима и свакодневном
животу
препозна одлике стручно-научног стила
примени одлике новинарског стила

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

Морфологија у ужем смислу
Променљиве и непроменљиве
врсте речи
Именице, придеви, заменице
(њихове граматичке категорије),
бројеви (укључујући бројне
именице и бројне придеве)
Глаголи. Граматичке категорије
глагола
Прилози, предлози, везници,
речце, узвици
Процена остварености исхода
Спојено и одвојено писање речи
(писање бројева и изведеница од
њих, писање заменица и
заменичких прилога, спојеви
предлога и других речци, глаголи
и речце, писање негације)
Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Школски писмени задаци 4х2+2
Упознавање са одликама
новинарског стила
Писање вести, извештаја,
интервјуа и других облика
новинарског изражавања
Упознавање са одликама стручнонаучног стила
Милутин Миланковић: „Кроз
васиону и векове“

Грађанско васпитање/Верска настава
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова:

105

Разред:

трећи

ТЕМА

ЦИЉ

Модерна

Упознавање са
основним
одликама правца,
представницима
и њиховим
делима

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:
наведе одлике правца, представнике и
њихова дела
препозна модерне елементе у изразу и
форми књижевног дела
анализира одабрана дела, износи запажања
и ставове

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Модерна у европској и српској
књижевности. Одлике
симболизма и импресионизма
Шарл Бодлер: „Албатрос“
А. П. Чехов: „Ујка Вања“
Богдан Поповић: „Предговор
Антологији новије српске
лирике“
Алекса Шантић:
„Претпразничко вече“, „Вече
на шкољу“
Јован Дучић: „Благо цара
Радована“ (избор), „Јабланови“
Милан Ракић: „Долап“,
„Искрена песма“
В. П. Дис: „Тамница“, „Можда
спава“
Сима Пандуровић:
„Светковина“
Бора Станковић: „Нечиста
крв“, „Коштана“ или „Божји
људи“ ( приповетка по избору)
Јован Скерлић: „О Коштани“
или „Божји људи“
Петар Кочић: „Мрачајски
прото“ или приповетка по
избору
Процена остварености исхода

На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (105 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Оквирни број часова по темама
Модерна (30)
Међуратна књижевност (35)
Лексикологија (10)

Књижевност
између два
рата

Упознавање
ученика са
одликама
међуратне
књижевности,
представницима
и делима

наведе одлике праваца, представнике и
њихова дела
наведе манифесте, књижевне покрете и
струје у књижевности између два светска
рата
успостави узајамни однос књижевних дела
и времена у коме су настала
анализира одабрана дела, износи запажања
и ставове

Творба речи

Систематизовање препозна просте, изведене и сложене речи
знања о основним примени основне принципе творбе речи
правилима
грађења речи

Европска књижевност између
два рата
Одлике експресионизма,
футуризма, надреализма
В. Мајаковски: „Облак у
панталонама“
Ф. Кафка: „Преображај“ или Х.
Хесе: роман по изборуили Е.
Хемингвеј: „Старац и море“
Р. Тагора: „Градинар“ (избор )
Српска међуратна књижевност
М. Бојић: „Плава гробница“
Д. Васиљев: „Човек пева после
рата“
М. Црњански: „Суматра“
М. Црњански: „Сеобе I“
И. Андрић: „Ex Ponto“
И. Андрић: „Мост на Жепи“
И. Андрић: „На Дрини
ћуприја“
М. Настасијевић: „Туга у
камену“ или Т. Ујевић:
„Свакидашња јадиковка“
Р. Петровић: „Људи говоре“
(избор)
И. Секулић: „Госпа Нола“
Процена остварености исхода
Просте, изведене и сложене
речи
Основни појмови о извођењу
речи
Важнији модели за извођење
именица, придева и глагола
Основни појмови о творби
сложеница и полусложеница
Процена остварености исхода

Правопис 3 (5)
Култура изражавања (25)

Лексикологија Упознавање
ученика са
основама
лексикологије

препозна и одрeди вредност лексеме
уме да се служи речницима
наведе примере синонима, антонима,
хомонима, жаргона…

Основни појмови из
лексикологије (лексема, њено
значење)
Полисемија и хомонимија
Синонимија и антонимија
Састав лексике српског
књижевног (стандардног)
језика
Дијалектизми,архаизми и
историзми,неологизми,
жаргонизми, вулгаризми
Фразеологизми
Термини
Речници и служење њима
Процена остварености исходатест

Правопис

примени правописна правила у писању
сложеница, полусложеница и синтагми
скраћује речи у складу са прописаним
правилима

Основна правила спојеног,
полусложеничког и одвојеног
писања
Скраћенице

износи став, користи аргументе и процењује
опште и сопствене вредности у усменом и
писаном изражавању

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Говорне вежбе
Школски писмени задаци
4x2+2

Култура
изражавања

Оспособљавање
ученика за
примењивање
знања из језика и
правописа у
складу са
језичком нормом
Оспособљавање
ученика да
теоријска знања
из граматике и
правописа
примењују у
усменом и
писаном
изражавању

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Грађанско васпитање/Верска настава

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова:

96

Разред:

четврти

ТЕМА

ЦИЉ

Савремена
поезија

Упознавање са
одликама савремене
поезије, њеним
представници-ма и
делима

Савремена
проза

Упознавање са
књижевнотеоријским
појмовима,
специфичностима
савремене прозе,
њеним
представници-ма и
делима

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:
наведе обележја савремене поезије
тумачи песничка дела износећи
доживљаје, запажања и образложења о
њима
изведе закључак о карактеристикама
песничког језика, мотивима и форми у
обрађеним песмама

именује различите прозне врсте и
приповедне поступке
тумачи дело у складу са његовим
жанровским особеностима
интегрише лично искуство током читања
и тумачења дела
вреднује дело износећи аргументе

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Одлике савремене поезије
Избор из светске лирике 20. века
(Превер, Ахматова, Цветајева,
Бродски)
Васко Попа: „Каленић“, „Манасија“,
„Кора“ (избор из циклуса Списак)
Миодраг Павловић: „Научите
пјесан“, „Реквијем“ (или две песме по
избору)
Десанка Максимовић: „Тражим
помиловање“ (избор)
Бранко Миљковић: „Поезију ће сви
писати“
Стеван Раичковић: „Камена
успаванка“ (избор)
Процена остварености исхода
Структурни чиниоци прозног
књижевноуметничког дела и
типологија романа
Есеј. Исидора Секулић: „О култури“,
Иво Андрић: „Разговор с Гојом“ или
„О причи и причању“
Приповетка. Бранко Ћопић: „Башта
сљезове боје“ (избор)
Данило Киш: „Енциклопедија
мртвих“
Борхес: „Чекање“

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (96часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
Могућност обраде савремене
драме кроз повезивање са
другим медијима -драмски
текст као позоришна
представа, радио драма или
ТВ драма
Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода

Савремена
драма

Упознавање са
основним одликама
савремене драме,
представници-ма и
делима

увиди разлику између традиционалне и
савремене драме
упореди драмски књижевни текст са
другим облицима његове интерпретације
формулише личне утиске и запажања о
драмском делу

Роман. Албер Ками: „Странац“
Иво Андрић: „Проклета авлија“
Владан Десница: „Прољећа Ивана
Галеба“ (одломак по избору као
пример за роман-есеј)
Меша Селимовић: „Дервиш и смрт“
Добрица Ћосић: „Корени“
Добрица Ћосић: „Време смрти“
(избор одломака)
Књижевна критика. Петар Џаџић: „О
Проклетој авлији“
Процена остварености исхода
Одлике савремене драме
С. Бекет: „Чекајући Годоа“
Душан Ковачевић: „Балкански
шпијун“
Драмска књижевност и други медији
- Б. Пекић: „Чај у пет“ или А.
Поповић: „Развојни пут Боре
шнајдера“ или Љ. Симовић:
„Путујуће позориште Шопаловић“
Процена остварености исхода

Класици
Упознавање са
светске
писцима и делима
књижевности светске књижевне
баштине

препозна свевременост обрађених тема
тумачи дела износећи своја запажања и
утиске и образложења о њима

В: Шекспир: „Хамлет“
Е. А. По: „Гавран“
Ф. М: Достојевски: „Злочин и казна“
Процена остварености исхода

Синтакса

одреди синтаксичке јединице и њихову
функцију
одреди типове независних и зависних
реченица, типове синтагми и типове
напоредних конструкција
разуме појам конгруенције
познаје систем глаголских облика

Синтаксичке јединице
(комуникативна реченица,
предикатска реченица, синтагма, реч)
Основне реченичне и синтагматске
конструкције
Падежни систем и његова употреба.
Предлошко-падежне конструкције
Конгруенција. Синтакса глаголских

Систематизовање
знања из синтаксе

тестове знања
Оквирни број часова по
темама
Савремена поезија (15
часова)
Савремена проза (30 часова)
Савремена драма (8 часова)
Класици светске
књижевности (7 часова)
Синтакса (8 часова)
Правопис (5 часова)
Култура изражавања (23
часа)

Правопис

Оспособљавање
ученика за
примењивање знања
из језика и
правописа у складу
са језичком нормом

примени правописне знаке у складу са
језичком нормом
употреби знаке интерпункције у складу са
језичком нормом

Култура
изражавања

Усавршавање
културе изражавања
и неговање
интересовања за
праћење културних
садржаја и критички
однос према њима,
као и оспособљавање
за
операционализацију
функционалних
стилова

напише есеј поштујући структуру ове
књижевне врсте
састави биографију, молбу, жалбу,
приговор…
процењује вредност понуђених културних
садржаја

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Грађанско васпитање/Верска настава
Социологија са правима грађана

СТРАНИ ЈЕЗИК I

облика.
Систем зависних реченица,
Систем независних реченица
(обавештајне, упитне, узвичне,
заповедне и жељне)
Напоредне конструкције. Појам
напоредног односа. Главни типови
напоредних конструкција (саставне,
раставне, супротне, искључне,
закључне и градационе)
Процена остварености исхода
Правописни знаци
Општа правила интерпункције у
реченици

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Писање есеја
Говорне вежбе
Школски писмени задаци 4х2+2
Административни функционални
стил (писање молбе, жалбе,
биографије )

Циљ предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање
различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику.
Годишњи фонд часова: 74
Разред: први
ЦИЉ
Разумевање на
слух
Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

Разумевање
прочитаног
текста
Оспособљавање

ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ
РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању да:
- разуме реченице, питања и
упутства из свакодневног говора
(кратка упутства изговорена
споро и разговетно)
- разуме општи садржај краћих,
прилагођених текстова
(рачунајући и стручне) после
неколико слушања или уз помоћ
визуелних ефеката (на
упутствима, ознакама, етикетама)
- разуме бројеве (цене, рачуне,
тачно време)

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ
( 80% + 20%)
Свакодневни живот
( организација времена, послова,
слободно време )
Храна и здравље
( навике у исхрани,
карактеристична јела и пића у
земљама света )
Познати градови и њихове
знаменитости
Спортови и позната спортска
такмичења
Живот и дела славних људи ХХ
века (из света науке, културе )
Медији (штампа, телевизија )
Иинтересантне животне приче и
догађаји
Свет компјутера
( распрострањеност и примена )

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

- у непознатом тексту препознаје
познате речи, изразе и реченице
(нпр. у огласима, на плакатима)
- разуме општи садржај и смисао
краћих текстова (саопштења,

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

Изражавање припадања и поседовања
Скретање пажње
Тражење мишљења и изражавање слагања
и неслагања
Тражење и давање дозволе

Материјал, средства, сировине и
производи у прехрамбеној
производњи

Представљање себе и других
Поздрављање (састајање, растанак;
формално, неформално, специфично по
регионима)
Идентификација и именовање особа,
објеката, боја, бројева итд.)
Давање једноставних упутстава и команди
Изражавање молби и захвалности
Изражавање извињења
Изражавање потврде и негирање
Изражавање допадања и недопадања
Изражавање физичких сензација и потреба
Исказивање просторних и временских
односа
Давање и тражење информација и
обавештења
Описивање и упоређивање лица и
предмета
Изрицање забране и реаговање на забрану

ученика за
разумевање
прочитаних
текстова
Усмена
продукција
Оспособљавање
ученика за
кратко
монолошко
излагање и за
учешће у
дијалогу на
страном језику
Писмена
продукција
Оспособљавање
ученика за
писање краћих
текстова
различитог
садржаја

Интеракција
Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на

формулара са подацима о некој
особи, основне команде на
машинама/компјутеру,
декларације о производима,
упутства за употребу и
коришћење)
- употребљава једноставне изразе
и реченице да би представио
свакодневне, себи блиске
личности, активности, ситуације
и догађаје

- саставља кратак текст о
одговарајућој теми
- пише кратке поруке релевантне
за посао (место, термини
састанка)
- пише краћи текст о себи и свом
окружењу
- попуњава формулар где се
траже лични подаци

- на једноставан начин се
споразумева са саговорником
који говори споро и разговетно
- поставља једноставна питања у
вези са познатим темама из
живота и струке као и да усмено

Алати, машине и уређаји за
прехрамбену производњу
Припрема, производња,
паковање, складиштење и
контрола прехрамбених
производа
Прописана документација у
прехрамбеној и биотехнолошкој
производњи
Мере заштите и очувања радне и
животне средине
Праћење новина у области
прехрамбене и биотехнолошке
производње
Пословна комуникација на
страном језику релевантна за
струку

Исказивање честитки
Исказивање препоруке
Изражавање хитности и обавезности
Исказивање сумње и несигурности

страном језику и
размену краћих
писаних порука
Медијација
Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних
текстова
Медијска
писменост

или писмено одговара на иста
(бројеви, подаци о количинама,
време, датум)
- напише кратко лично писмо,
поруку, разгледницу, честитку
- На овом нивоу није предвиђена

- препознаје и правилно користи
основне фонолошке (интонација,
прозодија, ритам) и
морфосинтаксичке категорије
(именички и глаголски наставци,
основни ред речи)

Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
-користи садржаје медијске
развијају
продукције намењене учењу
критичко
страних језика (штампани
мишљење у вези медији, аудио/видео записи,
са њима
компакт диск, интернет итд.)
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РЕЧЕНИЦА

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу.
Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.
Tag questions
Индиректни говор

а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
- Yes/Noпитања
- “WH” питања
- Директна и индиректна питања
ИМЕНИЧКА ГРУПА
Члан
Обновити употребуодређеног и неодређеног члана
Нулти члан уз градивне и апстрактне именице
Именице
Множина именица – обновити
Изражавање припадања и својине – саксонски генитив
Бројиве и небројиве именице
Заменички облици
а) Заменице
- Личне заменице у функцији субјекта и објекта
- Показне заменице
- Односне заменице
б) детерминаотри
- Показни детерминаотри
- Неодређени детерминатори
- Присвојни детерминатори
Придеви
Обновити компарацију придева
too/not…enough/not as…(as)/…than
Бројеви
Обновити просте и редне бројеве
Кванитификатори

III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
Глаголи
- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу
- Модални глаголи: may can, must
- Пасивне конструкције – садашње време/прошло – the Simplepresent/past (прошло време рецептивно)
- goingtoи трајни презентза планове и намере, goingtoиwill (за будућа предвиђања)
- used to
Прилози, извођење прилога и употреба, прилози вероватноће са may, mightиwill
Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.
Кондиционал први

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Општи циљ предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним
подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању,
усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Посебни циљеви предмета:
подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);
развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима;
стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан
интерес;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:
Разред:

ТЕМА

Здравствена
култураи
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

ЦИЉ
Унапређивање и
очување здравља;
Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);

Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;

Усвајање
знања, умења и
вештина из

Стицање
моторичких
умења (вештина)

74
први
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
Препозна везе између физичке
активности и здравља;
Објасни карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју
се школује и уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
Одабере и изведе вежбе обликовања и
вежбе из корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;
Именује моторичке способности које
треба развијати, као и основна средства
и методе за њихов развој;
Примени адекватна средства (изводи
вежбе) за развој и усавршавање
моторичких способности из: вежби
обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој:
снаге, брзине, издржљивости, гипкости,
спретности и окретности;

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
Вежбе из корективне гимнастике;
Провера стања моторичких и
функционалних способности;

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м ученице и 1000
м ученици;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у крајњем
положају),
Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
Аеробик;

Кратко опише основне карактеристике и АТЛЕТИКА
правила атлетике, гимнастике и
У свим атлетским дисциплинама
спортске гране- дисциплина које се уче; треба радити на развијању

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова
физичког васпитања давати
информације о томе које
вежбе позитиво утичу на
статус њиховог организма, с
обзиром на карактеристике
њихове професије, а које
негативно утичу на здравље;
Ученици који похађају
четворогодишње стручне
школе далеко су више
оптерећени у редовном
образовању практичном и
теоријском наставом од
осталих ученика. Због тога
је физичко васпиатање, у
овим школама, значајно за
активнан опоравк ученика,
компензацију и релаксацију
с обзиром на њихова честа
статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска
знања из области физичких
активности су од великог

спортских
грана и
дисциплина као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода
Атлетика;

Спортска
гимнастоика:
(Вежбе на
справама и
тлу);

и теоријских
знања
неопходних за за
њихово усвајање;
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
Примена
стечених умења,
знања и навика у
свакодневним
условима живота
и рада;
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности
покрета и
кретања;
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у
целине; Увођење
ученика у
организовани

Демонстрира технику дисциплина из
атлетике и гимнастике (вежби на
справама и тлу) које - поседује вештину,
технику и тактику спортске игре као и
вежбе из осталих програмом
предвиђених садржаја
Детаљније опише правила спортске
гране за коју показује посебан интерес за коју школа има услове;
Објасни због којих је карактеристика
физичког васпитања важно, да активно
учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен програм
физичке и спортске активности;
Жели да се бави физичким, односно
спортским активностима, пошто
сагледава (детектује) позитивне
карактеристике физичке и спортске
активности - њихове позитивне утицаје
на здравље, дружење и добро
расположење;
Сагледа негативне утицаје савременог
начина живота (пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и буде свестан
да је физичким, односно спортским
активностима могуће предупредити
негативне утицаје;
Комуницира путем физичких односно
спортских активности са својим
друговима и ужива у дружењу и
контактима;
Доводи у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
физичким,м односно спортским
активностимаи правилном исхраном;
самостално бира физичку, односно
спортску активност и изводи је у
окружењу у коме живи (да ли си ово
намерно избацио?.

основних моторичких особина за
дату дисциплину;
Трчања:
Усавршавање технике трчања на
кратке и средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице
-штафета 4 x 100 m ученици и
ученице
Вежбање технике трчања на
средњим стазама умереним
интезитетом и различитим
темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном тхником.
Скок увис леђном техникаом
Бацања:
Бацање кугле, једна од
рационалних техника (ученице 4
kg , ученици 5 kg ).
Спровести такмичења у одељењу,
на резултат, у свимреализованим
атлетским дисциплинама.
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
Наставник формира групе на
основу умења (вештина) ученика
стечених после основне школе:
основни, средњи и напредни ниво
Наставник олакшава, односно
отежава програм на основу
моторичких способности и

значаја за укупним
бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (4часа)
мерење и тестирање (8
часова)
практична настава (58
часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели
приликом реализације;
Настава се изводи
фронтално и по групама, у
зависности од карактера
методске јединице која се
реализује.Уколико је
потребно, нарочито за
вежбе из корективне
гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици или у
сали, истовремено са
практичном наставом;
Практична настава
реализује се на спортском
вежбалишту (сала, спортски
отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију

систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма
у препознавању
целина: радодмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
Избор спортских
грана, спортскорекреативних
или других
кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

Објасни да покрет и кретање, без обзира
на то којој врсти физичке,односно
спортске активности припада, има своју
естетску компоненту (лепота извођења,
лепота доживљаја);
Ужива у извођењу покрета и кретања;
Наводи основне олимпијске принципе и
примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену;
Препозна нетолерантно понашање
својих другова и реагује на њега, шири
дух пријатељства, буде истрајан је у
својим активностима.
Се правилно односи према окружењу у
којме вежба, рекреира се и бави се
спортом, што преноси у свакодневни
живот
Учествује на школском такмишењу и у
систему школских спортских
такмичења

претходно стечених умења
ученика.
1. Вежбенатлу
За ученике и ученице:
вага претклоном и заножењем и
спојено, одразом једне ноге колут
напред;
став на шакама, издржај, колут
напред;
два повезана премета странце
удесно и улево;
за напредни ниво премет странце
са окретом за 1800 и доскомом на
обе ноге („рондат“)
2.
Прескок
За ученике коњ у ширину
висине 120 цм; за ученице 110 цм:
згрчка;
разношка
за напредни ниво: склонка
3.Кругови
За ученике /дохватни кругови/:
из мирног виса вучењем
вис узнето, спуст у вис стражњи,
издржај, вучењем вис узнето,
спуст у вис предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
уз помоћ суножним одскоком
наскок у згиб, њих у згибу /уз
помоћ/; спуст у вис стојећи
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
из њиха у упору, предњихом
саскок са окретом за 1800 (окрет
према притци);
њих у упору, у зањиху склек,
предњихом упор, зањих у упору, у
предњиху склек
За ученице /двовисински разбој

наставе
Настава се реализује у
циклусима који трају
приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је
остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и
редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања на
крају школске године –
један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на
справама и тлу - један
за спорт по избору ученика
– два;
за повезивање физичког
васпитања са животом и
радом – један.
Начин остваривања
програма
Садржаји програма
усмерени су на:развијање
физичких способности;
спортско-техничко
образовање; повезивање
физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и
распоред кросева,
такмичења, зимовања и
других облика рада утврђује
се на почетку школске
године на наставничком

или једна притка вратила/:
наскок у упор на н/п, премах
једном ногом до упора
јашућег,прехват у потхват
упорном руком (до предножне) и
спојено одножењем заножне
премах и саскок са окретом за
900(одношка), завршити боком
према притци.
5.Вратило
За ученике /дохватно вратило/:
суножним одривом узмак;
ковртљај назад у упору предњем;
саскок замахом у заножење
(зањихом).
6. Греда
За ученице /висока греда/:
залетом и суножним одскоком
наскок у упор, премах одножно
десном; окрет за 900, упором
рукама испред тела преднос
разножно; ослонцем ногу иза тела
(напреднији ниво: замахом у
заножење) до упора чучећег;
усправ, усправ, ходање у успону
са докорацима, вага претклоном,
усклон, саскок пруженим телом
(чеоно или бочно у односу на
справу)
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- премах одножно десном напред
замах улево, замах удесно, замах
улево и спојено премах левом
напред; премах десном назад,
замах улево, замах удесно и
спојено одножењем десне, саскок
са окретом за 900 улево до става
на тлу, леви бок према коњу.

већу, на предлог стручног
већа наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника
физичког васпитања,
самостално, одређује
редослед обраде појединих
садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље треба
да буду распоређени у
једнаким интервалима, не
могу се одржавати као блок
часови. Настава се не може
одржавати истовремено са
два одељења ни на
спортском терену ни у
фискултурној сали.
У свим разредима настава
физичког васпитања се
реализује одвојено за
ученике и одвојено за
ученице, а само у школама
које имају по два паралелна
објекта за физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација
часа
Праћење, вредновање и
оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се
обавља сукцесивно у току
читаве школске године, на
основу методологије
праћења, мерења и
вредновања ефеката у
физичкимом васпитању –

Спортска игра
(по избору)

физичка,
односно
спортска
активнот: у
складу са
могућностима
школе.

Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника
физичког васпитања бира справе
на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских
такмичења и учешће на вишим
нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и једне
справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање
раније обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање и
продубљавање техничко-тактичке
припремљености ученика у
складу са изборним програмом за
дату игру. На основу претходних
умења у техници и тактици
наставник планира конкретне
садржаје из спортске игре.
Актив наставника, према
програму који сам доноси (из
програма трећег разреда (програм
по избору ученика) у складу са
могућностима школе, организује

стандарди за оцењивање
физичких способности
ученика и постигнућа у
спортскимиграма
Минимални образовни
захтеви
Атлетика : трчање на 100 м
за ученике и ученице,
трчање на 800 м за ученике
и 500 м за ученице, скок
удаљ, увис, бацање кугле –
на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни
садржаји из програма вежби
на тлу, прескока, једне
справе у упору и једне
справе у вису;
За ученице: наставни
садржаји из програма вежби
на тлу, прескока, греде и
двовисинског разбоја.

Оквирни број часова по
темама
Тестирање и провера
савладаности стандарда из
основне школе (6 часова)
Теоријских часова (2 у
првом и 2 у другом
полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на
справама и тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору
школе(12 часова)

наставу за коју ученици покажу
посебно интересовање.
Препорука: уколико је могуће,
организовати наставу пливања
(посебно обуку за непливаче)

Физичка активност, односно
спортска активност:у складу
са могућностима школе а по
избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4
часа).

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

70

Разред:

други

ТЕМА
Здравствена
култураи
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
Унапређивање и Препозна везе између физичке
очување
активности и здравља;
здравља;
Објасни карактеристике положаја тела,
Утицај на
покрета и кретања у професији за коју
правилно држање се школује и уочи оне, које могу имати
тела (превенција негативан утицај на његов раст, развој;
постуралних
Одабере и изведе вежбе обликовања и
поремећаја);
вежбе из корективне гимнастике, које
ће превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;
ЦИЉ

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
Вежбе из корективне гимнастике;
Провера стања моторичких и
функционалних способности;

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова
физичког васпитања давати
информације о томе које
вежбе позитиво утичу на
статус њиховог организма,
с обзиром на
карактеристике њихове
професије, а које негативно
утичу на здравље;
Ученици који похађају
четворогодишње стручне
школе далеко су више
оптерећени у редовном
образовању практичном и
теоријском наставом од
осталих ученика.

Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;

Именује моторичке способности које
треба развијати, као и основна средства
и методе за њихов развој;
Примени адекватна средства (изводи
вежбе) за развој и усавршавање
моторичких способности из: вежби
обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој:
снаге, брзине, издржљивости,
гипкости, спретности и окретности;

Усвајање знања,
умења и вештина
из спортских
грана и
дисциплина као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања
Примена
стечених умења,
знања и навика
које се користе у
свакодневним
условима живота
и рада
Естетско
истраживање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности;
Усвајање

Кратко описати основне
карактеристике и правила спортске
гране атлетике, гимнастике и спортске
гране- дисциплина које се уче.
Демонстрирати – вежбе и технике
атлетских дисциплина и вежби на
справама и тлу које се уче (поседовати
вештину)
Детаљније описати правила спортске
гране за коју показује посебан интерес,
за коју школа има услове.
Објаснити због којих је карактеристика
физичког васпитања важно да активно
учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен програм
физичке и спортске активности.
Ученики ће желети да се бави
физичким, односно спортским
активностима пошто ће сагледати
(детектовати) позитивне
карактеристике физичке и спортске
активности и њихове позитивне
утицаје на здравље, дружење и добро
расположење.

Атлетика;

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м ученице и 1000
м ученици;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у крајњем
положају),
Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
Аеробик;

АТЛЕТИКА У свим атлетским
дисциплинама треба радити на
развијању основних моторичких
особина за дату дисциплину;
Трчања:
Усавршавање технике трчања на
кратке и средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице ;
-штафета 4 x 100 m ученици и
ученице
Вежбаање технике трчања на
средњим стазама умереним
интезитетом и различитим
темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леђном техником.
Бацања:

Због тога је физичко
васпиатање, у овим
школама, значајно за
активнан опоравк ученика,
компензацију и
релаксацију с обзиром на
њихова честа статичка и
једнострана оптерећења.
Теоријска знања из области
физичких активности су од
великог значаја за укупним
бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (4часа)
мерење и тестирање (8
часова)
практична настава (
58часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели
приликом реализације;
Настава се изводи
фронтално и по групама, у
зависности од карактера
методске јединице која се
реализује. Уколико је
потребно, нарочито за
вежбе из корективне
гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се

Спортска
гимнастоика:
(Вежбе на
справама и
тлу);

етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика
Стицање и
усавршавање
моторичких
знања, умећа,
вештина, техника
и навика
предвиђених
програмом за
базичне спортске
гране.
Повезивање
моторичких
задатака у
целине, али без
стварања крутих
моторичких
аутоматизама;
Увођење ученика
у организовани
систем припрема
за игре, сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма
сједињавањем
кинетичких и
енергетских
елемената у
цјелине: радодмор; напрезањерелаксација;
убрзање-успо-

Сагледати негативне утицаје
савременог начина живота (пушење,
дрога, насиље, деликвентно понашање)
и свестан је да физичким, односно
спортским активностима могуће је
предупредити негативне утицаје
Путем физичких односно спортских
активности комуницирати са својим
друговима и уживати у дружењу и
контактима.
Довести у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
физичким,м односно спортским
активностимаи правилном исхраном.
Објаснити да покрет и кретање, без
обзира на то којој врсти
физичке,односно спортске активности
припадају, имају своју естетску
компоненту(лепота извођења, лепота
доживљаја).
Ученик ужива у извођењу покрета и
кретања.
Ученик наводи основне олимпијске
принципе и примењује их на школским
спортским такмичењима и у слободном
времену.
Препознаје нетолерантно понашање
својих друговаи реагује на њега, шири
дух пријатељства, истрајан је у својим
активностима.
Има правилан однос према окружењу у
којем вежба, рекреира се и бави се
спортом.

Бацање кугле, једна од
рационалних техника (ученице 4
kg , ученици 5 kg ).
Спровести такмичења у одељењу,
на резултат, у свимреализованим
атлетским дисциплинама.
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
Наставник олакшава, односно
отежава програм на основу
моторичких способности и
претходно стечених умења
ученика.
1. Вежбенатлу
За ученике и ученице:
из упора за рукама, зибом,
провлак згрчено напред до упора
пред рукама (опружено);
колут напред и спојено усправом
до ваге претклоном и заножењем,
издржај
премет странце упором у „бољу“
страну и спојено, премет странце
у „слабију“ страну
за напредни ниво премет напред
упором
2.
Прескок
За ученике коњ у ширину
висине 120 цм; за ученице 110 цм:
згрчка;
разношка
за напредни ниво: склонка и
прескоци са заножењем
3.Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
њих, зањихом саскок, уз
помоћ.

реализује у учионици или у
сали, истовремено са
практичном наставом;
Практична настава
реализује се на спортском
вежбалишту (сала,
спортски отворени терени,
базен, клизалиште,
скијалиште).
Препоруке за реализацију
наставе
Настава се реализује у
циклусима који трају
приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је
остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и
редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања на
крају школске године –
један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на
справама и тлу - један
за спорт по избору ученика
– два;
за повезивање физичког
васпитања са животом и
радом – један.
Начин остваривања
програма
Садржаји програма

равање;
Избор спортова,
односно
спортскорекреативних
или других
кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање.
.

4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
из упора седећег разножно
пред рукама, прехватом напред и
дизањем склоњено став на
раменима, спуст назад у упор
седећи разножно, прехват рукама
иза бутина, сножити и зањихом
саскок.
За ученице /двовисински разбој,
једна притка, вратило/:
вис на в/п лицем према н/п: клим,
премах згрчено једном ногом до
виса лежећег на н/п, прехват
(може разноручно) на н/п до
упора јашућег; премах одножно
предножном (уназад) до упора
предњег; замахом уназад
(зањихом) саскок пруженим
телом;
једна притка: наскок у упр
предњи, премах одножно једном
ногом до упора јашућег; премах
одножно заножном до упора
стражњег; саскок саседом
(замахом ногама унапред).
5.Вратило
За ученике /доскочно вратило/
из мирног виса узмак до
упора, замахом ногама уназад
(зањихом) саскок увито
6. Греда
За ученице /висока греда/:
залетом и суножним одскоком
наскок у упор чучећи; окрет за
900 усправ у успон, окрет за 1800,
лагано трчање на прстима, скок са
променом ногу, кораци у успону
до краја греде; саскок згрчено

усмерени су на:развијање
физичких способности;
спортско-техничко
образовање; повезивање
физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и
распоред кросева,
такмичења, зимовања и
других облика рада
утврђује се на почетку
школске године на
наставничком већу, на
предлог стручног већа
наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника
физичког васпитања,
самостално, одређује
редослед обраде појединих
садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље
треба да буду распоређени
у једнаким интервалима, не
могу се одржавати као блок
часови. Настава се не може
одржавати истовремено са
два одељења ни на
спортском терену ни у
фискултурној сали.
У свим разредима
настава физичког
васпитања се реализује
одвојено за ученике и
одвојено за ученице, а само
у школама које имају по
два паралелна објекта за
физичко фаспитање

Спортска игра
(по избору)

(бочно у односу на греду).
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- из упора пред рукама, коло
заножно левом, коло заножно
десном.
Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника
физичког васпитања бира справе
на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских
такмичења и учешће на вишим
нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и једне
справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског разбоја.

Физичка,
односно
спортска
активнот: у
складу са
могућностима
школе

СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање
раније обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање и
продубљавање техничко-тактичке
припремљености ученика у
складу са изборним програмом за
дату игру. На основу претходних
умења у техници и тактици
наставник планира конкретне
садржаје из спортске игре.

дозвољена је истовремена
реализација часа
Праћење, вредновање и
оцењивање
Праћење напретка
ученика у физичком
васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве
школске године, на основу
методологије праћења,
мерења и вредновања
ефеката у физичкимом
васпитању – стандарди за
оцењивање физичких
способности ученика и
постигнућа у
спортскимиграма
Минимални образовни
захтеви
Атлетика : трчање на 100 м
за ученике и ученице,
трчање на 800 м за ученике
и 500 м за ученице, скок
удаљ, увис, бацање кугле –
на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни
садржаји из програма
вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и
једне справе у вису;
За ученице: наставни
садржаји из програма
вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског
разбоја.

Актив наставника, према
програму који сам доноси (из
програма трећег разреда (програм
по избору ученика) у складу са
могућностима школе, организује
наставу за коју ученици покажу
посебно интересовање

Оквирни број часова по
темама
Тестирање и провера
савладаности стандарда из
основне школе (6 часова)
Теоријских часова (2 у
првом и 2 у другом
полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на
справама и тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору
школе(12 часова)
Физичка активност,
односно спортска
активност:у складу са
могућностима школе а по
избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина
(4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
Из фонда радних дана и за
извођење редопвне наставе
школа у току школске
године организује:
Два целодневна излета са
пешачењем
Iразред до 12км (укупно у
оба правца);
IIразреддо 14 км (укупно у
оба правца);
IIIразредdo 16 km(укупно у
оба правца);

Два кроса : јесењи и
пролећни
Стручно веће наставника
физичког васпитања
утврђује програм и
садржајизлета, и дужину
стазе за кросеве, према
узрасту ученика.
Школа организује и
спроводи спортска
такмичења, као јединствени
део процеса наставе
физичког васпитања.
спортска такмичења
организују се у оквиру
радне суботе и у друго
време које одреди школа.
Међушколска спортска
такмичења организују се у
оквиру календара које
одреди Савез за школски
спорт и олимпијско
васпитање Србије које је
уједно и организатор ових
такмичења.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:
Разред:
ТЕМА

70
трећи
ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Здравствена култураи
физичка активност, као
основа за реализовање
постављених циљева и
исхода

Развој моторичких и
функционалних
способности човека, као
основа за реализовање
постављених циљева и
исхода

Унапређивање и
очување
здравља;
Утицај на
правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);

Препознати везе између физичке
активности и здравља.
Објаснити карактеристике
положаја тела, покрета и кретања
у професији за коју се школује и
уочити оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст,
развој;
Одабрати и извести вежбе
обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији.

Вежбе обликовања(јачања,
лабављење и растезање).
Вежбе из корективне гимнастике
Провера стања моторичких и
функционалних способности-

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;

Именовати моторичке
способности које треба развијати
и која су средства и методе за
њихов развој;
Применити (изводити) адекватна
средства за развој и усавршавање
моторичких способностииз:
вежби обликовања, атлетике,
гимнастике, пливања и спортских
игара за развој: снаге, брзине,
гипкости, спретности и
окретности.

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 800 м ученице и 1000
м ученици ;
Трчање на 60 м и 100 м;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у крајњем
положају),
Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
Аеробик
Обука техника пливања

.

На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе /
учења, планом рада и
начинима оцењивања;
Током реализације
часова физичког
васпитања давати
информације о томе које
вежбе позитиво утичу на
статус њиховог
организма, с обзиром на
карактеристике њихове
професије, а које
негативно утичу на
здравље;
Ученици који похађају
четворогодишње стручне
школе далеко су више
оптерећени у редовном
образовању практичном
и теоријском наставом од
осталих ученика.
Због тога је физичко
васпитање, у овим
школама, значајно за
активан опоравaк
ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на
њихова честа статичка и
једнострана оптерећења.
Теоријска знања из
области физичких
активности су од великог
значаја за укупним
бављењем физичким

Усвајање знања, умења и
вештина из спортских
грана и дисциплина као
основа за
реализовањепостављених
циљева и исхода
Атлетика;

Спортска гимнастоика:
(Вежбе на
справама и тлу);

Стицање
моторичких
умења (вештина)
и теоријских
знања
неопходних за за
њихово усвајање;
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
Примена
стечених умења,
знања и навика у
свакодневним
условима живота
и рада;
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности
покрета и
кретања;
Усвајање
етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких

Кратко описати основне
карактеристике и правила
спортске гране атлетике,
гимнастике и спортске гранедисциплина које се уче.
Демонстрирати – вежбе и технике
атлетских дисциплина и вежби на
справама и тлу које се уче
(поседовати вештину)
Детаљније описати правила
спортске гране за коју показује
посебан интерес, за коју школа
има услове.
Објаснити због којих је
карактеристика физичког
васпитања важно да активно
учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен
програм физичке и спортске
активности.
Ученики ће желети да се бави
физичким, односно спортским
активностима пошто ће сагледати
(детектовати) позитивне
карактеристике физичке и
спортске активности и њихове
позитивне утицаје на здравље,
дружење и добро расположење.
Сагледати негативне утицаје
савременог начина живота
(пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и свестан
је да физичким, односно
спортским активностима могуће
је предупредити негативне
утицаје
Путем физичких односно
спортских активности
комуницирати са својим

АТЛЕТИКА
У свим атлетским
дисциплинаматреба радити на
усавршавању технике и развијању
водећих моторичких особина за
дату дисциплину.
Трчање
Трчање на 100 м – ученици и
ученице,
на 1000 м – ученици,
на 800 м – ученице,
Штафета 4x100 м ученици и
ученице.
Скокови
Скок удаљ –одабраном техником;
Скок увис- одабраном техником.
Бацање
Бацање кугле рационалном
техником (ученици 6 кг и ученице
4 кг.
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
Наставник олакшава, односно
отежава програм на основу
моторичких способности и
претходно стечених умења
ученика.
1. Вежбенатлу
За ученике и ученице:
из упора за рукама, зибом, премах
одбочно до упора пред рукама
(опружено).
комбинација вежби која садржи
(вежбе се бирају, одузимају или
додају у складу са
могућностима ученика): плесне
кораке; скок са окретом за 1800;

вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује
кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (4часа)
мерење и тестирање (8
часова)
практична настава (
58часова)
Подела одељења на
групе
Одељење се не дели
приликом реализације;
Настава се изводи
фронтално и по групама,
у зависности од
карактера методске
јединице која се
реализује. Уколико је
потребно, нарочито за
вежбе из корективне
гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације
наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици
или у сали, истовремено
са практичном наставом;
Практична настава
реализује се на
спортском вежбалишту
(сала, спортски отворени
терени, базен,
клизалиште,
скијалиште).

задатака у
целине; Увођење
ученика у
организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма
у препознавању
целина: радодмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
Избор спортских
грана, спортскорекреативних
или других
кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

друговима и уживати у дружењу
и контактима.
Довести у везу свакодневни
живот и способност за учење и
практичан рад са физичким,м
односно спортским
активностимаи правилном
исхраном.
Објаснити да покрет и кретање,
без обзира на то којој врсти
физичке,односно спортске
активности припадају, имају своју
естетску компоненту(лепота
извођења, лепота доживљаја).
Ученик ужива у извођењу покрета
и кретања.
Ученик наводи основне
олимпијске принципе и
примењује их на школским
спортским такмичењима и у
слободном времену.
Препознаје нетолерантно
понашање својих друговаи реагује
на њега, шири дух пријатељства,
истрајан је у својим
активностима.
Има правилан однос према
окружењу у којем вежба,
рекреира се и бави се спортом.

окрет на две или једној нози;
премет странце; колут напред
суножним одразом и малим
летом;вагу претклоном и
заножењем; став на шакама колут
напред и сп. скок са окретом
(произвољан број степени);
за напреднији ниво: колут летећи
и прекопит напред, уз помоћ.
2.
Прескок
За ученике коњ у ширину
висине 120 цм; за ученице 110 цм:
згрчка;
разношка
за напредни ниво: склонка;
прескоци са заножењем и
„прекопит“
3.Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
вучењем вис узнето; вис
стрмоглаво; вис узнето; спуст у
вис стражњи –издржај; вучењем
вис узнето; спуст у вис предњи
(полако); саскок
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
из замаха у упору предњихом
спуст у склек, зањих у склеку и
спојено упор (у зањиху); предњих
и спојено склек, зањихом упор
(поновити 2 до 3 пута)
За ученице /двовисински разбој,
једна притка, вратило/:
лицем према н/п, залетом и
суножним одскоком наскок упор
предњи; премах одножно десном
(левом) у упор јашући; прехват на
в/п; премах одножно заножном до
виса седећег, подметним

Препоруке за
реализацију наставе
Настава се реализује у
циклусима који трају
приближно 10-12 часова
(узастопних).
Наставнику физичког
васпитања је остављено
да, зависно од потреба,
прецизира трајање сваког
циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања
на крају школске године
– један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на
справама и тлу - један
за спорт по избору
ученика – два;
за повезивање физичког
васпитања са животом и
радом – један.
Начин остваривања
програма
Садржаји програма
усмерени су
на:развијање физичких
способности; спортскотехничко образовање;
повезивање физичког
васпитања са животом и
радом.
Годишњи план,
програм и распоред

опружањем или одривом од н/п
предњих и спојено саскок у
предњиху (уз помоћ) до става на
тлу, леђима према в/п;
једна притка: залетом и суножним
одскоком наскок упор предњи;
премах одножно десном (левом)
до упора јашућег, премах
одножно заножном до упора
стражњег; сасед са окретом за
900.
5.Вратило
За ученике /доскочно и дохватно
или дочелно вратило/:
/доскочно/: подметно
успоставлјање ниха; њихање са
повећавањем амплидуде и саскок
у предњиху или зањиху уз помоћ;
/дохватно или
дочелно/:ковртљај назад у упору.
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним одскоком
наскок у упор чучећи одножно;
окрет за 900 доупора чучећег;
усправ, одручити; кораци у
успону докорацима; вага
претклоном и заножењем, усклон;
суножним одскоком скок са
померањем; окрет за 900 у
успону; саскок пруженим телом
или, за напреднији ниво – са
предножним разножењем
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
из упора предњег коло предожно
десном, коло предножно левом;
из упорастражњегколо

кросева, такмичења,
зимовања и других
облика рада утврђује се
на почетку школске
године на наставничком
већу, на предлог
стручног већа
наставника физичког
васпитања.
Стручно веће
наставника физичког
васпитања, самостално,
одређује редослед обраде
појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље
треба да буду
распоређени у једнаким
интервалима, не могу се
одржавати као блок
часови. Настава се не
може одржавати
истовремено са два
одељења ни на
спортском терену ни у
фискултурној сали.
У свим разредима
настава физичког
васпитања се реализује
одвојено за ученике и
одвојено за ученице, а
само у школама које
имају по два паралелна
објекта за физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација
часа.
Праћење, вредновање и

Спортска игра (по
избору)

Физичка, односно
спортска активнот: у
складу са могућностима
школе

одножнодесном, коло
одножнолевом
Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника
физичког васпитања бира справе
на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских
такмичења и учешће на вишим
нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и једне
справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање
раније обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање и
продубљавање техничко-тактичке
припремљености ученика у
складу са изборним програмом за
дату игру. На основу претходних
умења у техници и тактици
наставник планира конкретне
садржаје из спортске игре.
Актив наставника, према
програму који сам доноси (из
програма трећег разреда (програм

оцењивање
Праћење напретка
ученика у физичком
васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве
школске године, на
основу методологије
праћења, мерења и
вредновања ефеката у
физичкимом васпитању –
стандарди за оцењивање
физичких способности
ученика и постигнућа у
спортскимиграма
Оквирни број часова по
темама
Тестирање и провера
савладаности стандарда
из основне школе (6
часова)
Теоријских часова (2 у
првом и 2 у другом
полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на
справама и тлу (12)
часова.
Спортска игра: по избору
школе(12 часова)
Физичка активност,
односно спортска
активност:у складу са
могућностима школе а
по избору ученика (10
часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и
вештина (4 часа).

по избору ученика) у складу са
могућностима школе, организује
наставу за коју ученици покажу
посебно интересовање

ПОСЕБНЕ
АКТИВНОСТИ
Из фонда радних дана и
за извођење редопвне
наставе школа у току
школске године
организује:
Два целодневна излета са
пешачењем
Iразред до 12км (укупно
у оба правца);
IIразреддо 14 км (укупно
у оба правца);
IIIразредdo 16
km(укупно у оба правца);
Два кроса : јесењи и
пролећни
Стручно веће наставника
физичког васпитања
утврђује програм и
садржајизлета, и дужину
стазе за кросеве, према
узрасту ученика.
Школа организује и
спроводи спортска
такмичења, као
јединствени део процеса
наставе физичког
васпитања.
спортска такмичења
организују се у оквиру
радне суботе и у друго
време које одреди школа.
Међушколска спортска
такмичења организују се

у оквиру календара које
одреди Савез за школски
спорт и олимпијско
васпитање Србије које је
уједно и организатор
ових такмичења.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

64

Разред:

четврти

ТЕМА
Здравствена
култураи
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

ИСХОДИ
ЦИЉ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
Унапређивање и
Препозна везе између физичке
очување здравља; активности и здравља;
Утицај на
Објасни карактеристике
правилно држање положаја тела, покрета и
тела (превенција кретања у професији за коју се
постуралних
школује и уочи оне, које могу
поремећаја);
имати негативан утицај на
његов раст, развој;
Одабере и изведе вежбе
обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
Вежбе из корективне гимнастике;
Провера стања моторичких и
функционалних способности;

На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова
физичког васпитања давати
информације о томе које вежбе
позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром
на карактеристике њихове
професије, а које негативно
утичу на здравље;
Ученици који похађају
четворогодишње стручне
школе далеко су више
оптерећени у редовном
образовању практичном и
теоријском наставом од
осталих ученика.
Због тога је физичко

Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

Усвајање
знања, умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода
Програм по
избору
ученика:
Ритмичка
гимнастика и
народни

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;

Стицање
моторичких
умења (вештина)
и теоријских
знања
неопходних за за
њихово усвајање;
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
Примена
стечених умења,

Именује моторичке
способности које треба
развијати, као и основна
средства и методе за њихов
развој;
Примени адекватна средства
(изводи вежбе) за развој и
усавршавање моторичких
способности из: вежби
обликовања, атлетике,
гимнастике, пливања и
спортских игара за развој: снаге,
брзине, издржљивости,
гипкости, спретности и
окретности;

Кратко опише основне
карактеристике и правила
атлетике, гимнастике и спортске
гране- дисциплина које се уче;
Демонстрира технику
дисциплина из атлетике и
гимнастике (вежби на справама
и тлу) које - поседује вештину,
технику и тактику спортске
игре као и вежбе из осталих
програмом предвиђених
садржаја
Детаљније опише правила
спортске гране за коју показује
посебан интерес - за коју школа
има услове;
Објасни због којих је
карактеристика физичког
васпитања важно, да активно

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м ученице и 1000
м ученици;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у крајњем
положају),
Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
Аеробик;

васпитање, у овим школама,
значајно за активан опоравaк
ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на
њихова честа статичка и
једнострана оптерећења.
Теоријска знања из области
физичких активности су од
великог значаја за укупним
бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (4часа)
мерење и тестирање (6 часова)
практична настава ( 56часова)

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
УЧЕНИКА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
Савладавање основних вежби:
докорак,“, мењајући корак галопом у
свим правцима, полкин корак, далеко
високи скок, „маказице;
Систематска обрада естетског покрета
тела у месту и у кретању без реквизита
и са реквизитима, користећи при томе
различиту динамику, ритам и темпо,
Примена савладане технике естетског
покрета и кретања у кратким
саставима.
Треба савладати најмање пет народних

Подела одељења на групе
Настава се изводи фронтално и
по групама, у зависности од
карактера методске јединице
која се реализује. Уколико је
потребно, нарочито за вежбе из
корективне гимнастике,
пориступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује
у учионици или у сали,
истовремено са практичном
наставом;
Практична настава реализује се
на спортском вежбалишту
(сала, спортски отворени
терени, базен, клизалиште,
скијалиште).
Препоруке за реализацију

плесови

Спортска игра
(по избору)

Рукомет

Фудбал

знања и навика у
свакодневним
условима живота
и рада;
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности
покрета и
кретања;
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у
целине;
Увођење
ученика у
организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма
у препознавању
целина: радодмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;

учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен
програм физичке и спортске
активности;
Жели да се бави физичким,
односно спортским
активностима, пошто сагледава
(детектује) позитивне
карактеристике физичке и
спортске активности - њихове
позитивне утицаје на здравље,
дружење и добро расположење;
Сагледа негативне утицаје
савременог начина живота
(пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и буде
свестан да је физичким, односно
спортским активностима могуће
предупредити негативне
утицаје;
Комуницира путем физичких
односно спортских активности
са својим друговима и ужива у
дружењу и контактима;
Доводи у везу свакодневни
живот и способност за учење и
практичан рад са физичким,м
односно спортским
активностимаи правилном
исхраном;
самостално бира физичку,
односно спортску активност и
изводи је у окружењу у коме
живи (да ли си ово намерно
избацио?.
Објасни да покрет и кретање,
без обзира на то којој врсти
физичке,односно спортске
активности припада, има своју

плесова.
Припрема за такмичење и приредбе и
учешће на њима.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање раније
обучаваних елемената игре.
Даље проширивање и продубљавање
техничко-тактичке припремљености
ученика у складу са изборним
програмом за дату игру.
РУКОМЕТ
Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
школу.
Покривање и откривање играча,
одузимање лопте, ометање
противника. Општи принципи
постављања играчау одбрани и
нападу. Напад са једним и два играча
и напад против зонске одбране. Зонска
одбрана и напад „човек на човека“.
Уигравање кроз тренажни процес.
Правила игре.
Учествовање на разредним, школским
и међусколским такмичењима.
ФУДБАЛ
Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
школу.
Покривање и откривање играча,
одузимање лопте и ометање
противника. Општи принципи
постављања играча у нападу и

наставе
Настава се реализује у
циклусима који трају
приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је
остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања на
крају школске године – један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на
справама и тлу - један
за спорт по избору ученика –
два;
за повезивање физичког
васпитања са животом и радом
– један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени
су на:развијање физичких
способности; спортскотехничко образовање;
повезивање физичког
васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и
распоред кросева, такмичења,
зимовања и других облика рада
утврђује се на почетку школске
године на наставничком већу,
на предлог стручног већа
наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника

Кошарка

Одбојка

Пливање

Борилачке
вештине

Избор спортских
грана, спортскорекреативних
или других
кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

естетску компоненту (лепота
извођења, лепота доживљаја);
Ужива у извођењу покрета и
кретања;
Наводи основне олимпијске
принципе и примењује их на
школским спортским
такмичењима и у слободном
времену;
Препозна нетолерантно
понашање својих другова и
реагује на њега, шири дух
пријатељства, буде истрајан је у
својим активностима.
Се правилно односи према
окружењу у којме вежба,
рекреира се и бави се спортом,
што преноси у свакодневни
живот
Учествује на школском
такмишењу и у систему
школских спортских такмичења

одбрани. Разне варијанте напада и
одбране. Уигравање кроз тренажни
процес.
Правила малог фудбала.
Учествовање на разним школским и
међушколским такмичељима.
КОШАРКА
Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
школу
Техника кошарке. Шутирање на кош
из места и кретања, шут са једном или
обема рукама, са разних одстојања од
коша. Постављање и кретање играча у
нападу и одбрани. Одбрана „зоном“ и
„човек на човека“. Напад против ових
врста одбрана. Контранапад у разним
варијантама и принцип блока.
Правила игре и суђење.
Учествовање на разредним и
школским такмичењима.
ОДБОЈКА
Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
школу
Техника одбојке. Игра са повученим и
истуреним центром. Смечирање и
његова блокада. Уигравање кроз
тренажни процес.
Правила игре и суђења.
Учествовање на одељенским ,
разредним и међушколским
такмичењима.
ПЛИВАЊЕ

физичког васпитања,
самостално, одређује редослед
обраде појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да
буду распоређени у једнаким
интервалима, не могу се
одржавати као блок часови.
Настава се не може одржавати
истовремено са два одељења ни
на спортском терену ни у
фискултурној сали.
У свим разредима настава
физичког васпитања се
реализује одвојено за ученике и
одвојено за ученице, а само у
школама које имају по два
паралелна објекта за физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација часа
Праћење, вредновање и
оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве
школске године, на основу
методологије праћења, мерења
и вредновања ефеката у
физичкимом васпитању –
стандарди за оцењивање
физичких способности ученика
и постигнућа у
спортскимиграма
Оквирни број часова по темама
Тестирање и провера
савладаности стандарда из
основне школе (6 часова)

Клизање,
скијање

Упознавање и примена основних
сигурносних мера у пливању;
Усвајање две технике пливања (по
склоностима и избору ученика).
Вежбање ради постизања бољих
резултата. Скок на старту и окрети.
Учествовање на одељенским ,
разредним и међушколским
такмичењима.
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
Избор борилачке вештине која се
изучава на матичним факултетима
спорта и физичког васпитања, и која је
у програму Школских спортских
такмичења. Наставник у складу са
могућностима школе и
интересовањима ученика предлаже
наставни програм.
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
Програмски задаци из клизања и
скијања обухватају савладавање
основне технике и упознавање са
правилима такмичења. Наставник
предлаже наставни програм, који се
заснива на програму клизања и
предмета скијање на матичним
факултетима

Теоријских часова (2 у првом и
2 у другом полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на справама
и тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору
школе(12 часова)
Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе а по
избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4
часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
Из фонда радних дана и за
извођење редопвне наставе
школа у току школске године
организује:
Два целодневна излета са
пешачењем
Iразред до 12км (укупно у оба
правца);
IIразреддо 14 км (укупно у оба
правца);
IIIразредdo 16 km(укупно у оба
правца);
Два кроса : јесењи и пролећни
Стручно веће наставника
физичког васпитања утврђује
програм и садржајизлета, и
дужину стазе за кросеве, према
узрасту ученика.
Школа организује и спроводи

спортска такмичења, као
јединствени део процеса
наставе физичког васпитања.
спортска такмичења организују
се у оквиру радне суботе и у
друго време које одреди школа.
Међушколска спортска
такмичења организују се у
оквиру календара које одреди
Савез за школски спорт и
олимпијско васпитање Србије
које је уједно и организатор
ових такмичења.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете и
кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји,
наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се
посебни садржаји, којима се обезбеђујен превенција.
Биологија
Физика
Екологија
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА

Општи циљ предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним
подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању,
усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Посебни циљеви предмета:
подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);
развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима;
стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан
интерес;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:
Разред:

ТЕМА

Здравствена
култураи
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

ЦИЉ
Унапређивање и
очување здравља;
Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);
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ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
Препозна везе између физичке
активности и здравља;
Објасни карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју
се школује и уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
Одабере и изведе вежбе обликовања и
вежбе из корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
Вежбе из корективне гимнастике;
Провера стања моторичких и
функционалних способности;

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова
физичког васпитања давати
информације о томе које
вежбе позитиво утичу на
статус њиховог организма, с
обзиром на карактеристике

Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;

Именује моторичке способности које
треба развијати, као и основна средства
и методе за њихов развој;
Примени адекватна средства (изводи
вежбе) за развој и усавршавање
моторичких способности из: вежби
обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој:
снаге, брзине, издржљивости, гипкости,
спретности и окретности;

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м ученице и 1000
м ученици;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у крајњем
положају),
Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
Аеробик;

Усвајање
знања, умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

Стицање
моторичких
умења (вештина)
и теоријских
знања
неопходних за за
њихово усвајање;
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
Примена
стечених умења,
знања и навика у
свакодневним
условима живота
и рада;
Естетско

Кратко опише основне карактеристике и
правила атлетике, гимнастике и
спортске гране- дисциплина које се уче;
Демонстрира технику дисциплина из
атлетике и гимнастике (вежби на
справама и тлу) које - поседује вештину,
технику и тактику спортске игре као и
вежбе из осталих програмом
предвиђених садржаја
Детаљније опише правила спортске
гране за коју показује посебан интерес за коју школа има услове;
Објасни због којих је карактеристика
физичког васпитања важно, да активно
учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен програм
физичке и спортске активности;
Жели да се бави физичким, односно
спортским активностима, пошто
сагледава (детектује) позитивне
карактеристике физичке и спортске
активности - њихове позитивне утицаје
на здравље, дружење и добро
расположење;

АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама
треба радити на развијању
основних моторичких особина за
дату дисциплину;

Атлетика;

Трчања:
Усавршавање технике трчања на
кратке и средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице
-штафета 4 x 100 m ученици и
ученице
Вежбање технике трчања на
средњим стазама умереним
интезитетом и различитим
темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном тхником.
Скок увис леђном техникаом

њихове професије, а које
негативно утичу на здравље;
Ученици који похађају
четворогодишње стручне
школе далеко су више
оптерећени у редовном
образовању практичном и
теоријском наставом од
осталих ученика. Због тога
је физичко васпиатање, у
овим школама, значајно за
активнан опоравк ученика,
компензацију и релаксацију
с обзиром на њихова честа
статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска
знања из области физичких
активности су од великог
значаја за укупним
бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (4часа)
мерење и тестирање (8
часова)
практична настава (58
часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели
приликом реализације;
Настава се изводи
фронтално и по групама, у
зависности од карактера
методске јединице која се

Спортска
гимнастоика:
(Вежбе на
справама и
тлу);

изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности
покрета и
кретања;
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у
целине; Увођење
ученика у
организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма
у препознавању
целина: радодмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
Избор спортских
грана, спортскорекреативних
или других
кретних
активности као

Сагледа негативне утицаје савременог
начина живота (пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и буде свестан
да је физичким, односно спортским
активностима могуће предупредити
негативне утицаје;
Комуницира путем физичких односно
спортских активности са својим
друговима и ужива у дружењу и
контактима;
Доводи у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
физичким,м односно спортским
активностимаи правилном исхраном;
самостално бира физичку, односно
спортску активност и изводи је у
окружењу у коме живи (да ли си ово
намерно избацио?.
Објасни да покрет и кретање, без обзира
на то којој врсти физичке,односно
спортске активности припада, има своју
естетску компоненту (лепота извођења,
лепота доживљаја);
Ужива у извођењу покрета и кретања;
Наводи основне олимпијске принципе и
примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену;
Препозна нетолерантно понашање
својих другова и реагује на њега, шири
дух пријатељства, буде истрајан је у
својим активностима.
Се правилно односи према окружењу у
којме вежба, рекреира се и бави се
спортом, што преноси у свакодневни
живот
Учествује на школском такмишењу и у
систему школских спортских
такмичења

Бацања:
Бацање кугле, једна од
рационалних техника (ученице 4
kg , ученици 5 kg ).
Спровести такмичења у одељењу,
на резултат, у свимреализованим
атлетским дисциплинама.
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
Наставник формира групе на
основу умења (вештина) ученика
стечених после основне школе:
основни, средњи и напредни ниво
Наставник олакшава, односно
отежава програм на основу
моторичких способности и
претходно стечених умења
ученика.
1. Вежбенатлу
За ученике и ученице:
вага претклоном и заножењем и
спојено, одразом једне ноге колут
напред;
став на шакама, издржај, колут
напред;
два повезана премета странце
удесно и улево;
за напредни ниво премет странце
са окретом за 1800 и доскомом на
обе ноге („рондат“)
2.
Прескок
За ученике коњ у ширину
висине 120 цм; за ученице 110 цм:
згрчка;
разношка
за напредни ниво: склонка
3.Кругови

реализује.Уколико је
потребно, нарочито за
вежбе из корективне
гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици или у
сали, истовремено са
практичном наставом;
Практична настава
реализује се на спортском
вежбалишту (сала, спортски
отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију
наставе
Настава се реализује у
циклусима који трају
приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је
остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и
редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања на
крају школске године –
један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на
справама и тлу - један
за спорт по избору ученика
– два;
за повезивање физичког

трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

За ученике /дохватни кругови/:
из мирног виса вучењем
вис узнето, спуст у вис стражњи,
издржај, вучењем вис узнето,
спуст у вис предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
уз помоћ суножним одскоком
наскок у згиб, њих у згибу /уз
помоћ/; спуст у вис стојећи
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
из њиха у упору, предњихом
саскок са окретом за 1800 (окрет
према притци);
њих у упору, у зањиху склек,
предњихом упор, зањих у упору, у
предњиху склек
За ученице /двовисински разбој
или једна притка вратила/:
наскок у упор на н/п, премах
једном ногом до упора
јашућег,прехват у потхват
упорном руком (до предножне) и
спојено одножењем заножне
премах и саскок са окретом за
900(одношка), завршити боком
према притци.
5.Вратило
За ученике /дохватно вратило/:
суножним одривом узмак;
ковртљај назад у упору предњем;
саскок замахом у заножење
(зањихом).
6. Греда
За ученице /висока греда/:
залетом и суножним одскоком
наскок у упор, премах одножно
десном; окрет за 900, упором
рукама испред тела преднос

васпитања са животом и
радом – један.
Начин остваривања
програма
Садржаји програма
усмерени су на:развијање
физичких способности;
спортско-техничко
образовање; повезивање
физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и
распоред кросева,
такмичења, зимовања и
других облика рада утврђује
се на почетку школске
године на наставничком
већу, на предлог стручног
већа наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника
физичког васпитања,
самостално, одређује
редослед обраде појединих
садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље треба
да буду распоређени у
једнаким интервалима, не
могу се одржавати као блок
часови. Настава се не може
одржавати истовремено са
два одељења ни на
спортском терену ни у
фискултурној сали.
У свим разредима настава
физичког васпитања се
реализује одвојено за

разножно; ослонцем ногу иза тела
(напреднији ниво: замахом у
заножење) до упора чучећег;
усправ, усправ, ходање у успону
са докорацима, вага претклоном,
усклон, саскок пруженим телом
(чеоно или бочно у односу на
справу)
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- премах одножно десном напред
замах улево, замах удесно, замах
улево и спојено премах левом
напред; премах десном назад,
замах улево, замах удесно и
спојено одножењем десне, саскок
са окретом за 900 улево до става
на тлу, леви бок према коњу.

Спортска игра
(по избору)

физичка,
односно
спортска
активнот: у

Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника
физичког васпитања бира справе
на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских
такмичења и учешће на вишим
нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и једне
справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)

ученике и одвојено за
ученице, а само у школама
које имају по два паралелна
објекта за физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација
часа
Праћење, вредновање и
оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се
обавља сукцесивно у току
читаве школске године, на
основу методологије
праћења, мерења и
вредновања ефеката у
физичкимом васпитању –
стандарди за оцењивање
физичких способности
ученика и постигнућа у
спортскимиграма
Минимални образовни
захтеви
Атлетика : трчање на 100 м
за ученике и ученице,
трчање на 800 м за ученике
и 500 м за ученице, скок
удаљ, увис, бацање кугле –
на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни
садржаји из програма вежби
на тлу, прескока, једне
справе у упору и једне
справе у вису;
За ученице: наставни
садржаји из програма вежби

складу са
могућностима
школе.

Понављање и учвршћивање
раније обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање и
продубљавање техничко-тактичке
припремљености ученика у
складу са изборним програмом за
дату игру. На основу претходних
умења у техници и тактици
наставник планира конкретне
садржаје из спортске игре.
Актив наставника, према
програму који сам доноси (из
програма трећег разреда (програм
по избору ученика) у складу са
могућностима школе, организује
наставу за коју ученици покажу
посебно интересовање.
Препорука: уколико је могуће,
организовати наставу пливања
(посебно обуку за непливаче)

на тлу, прескока, греде и
двовисинског разбоја.

Оквирни број часова по
темама
Тестирање и провера
савладаности стандарда из
основне школе (6 часова)
Теоријских часова (2 у
првом и 2 у другом
полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на
справама и тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору
школе(12 часова)
Физичка активност, односно
спортска активност:у складу
са могућностима школе а по
избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4
часа).

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

70

Разред:

други

ТЕМА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ЦИЉ

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Здравствена
култураи
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

Унапређивање и
очување
здравља;
Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);

Препозна везе између физичке
активности и здравља;
Објасни карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју
се школује и уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
Одабере и изведе вежбе обликовања и
вежбе из корективне гимнастике, које
ће превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;

Именује моторичке способности које
треба развијати, као и основна средства
и методе за њихов развој;
Примени адекватна средства (изводи
вежбе) за развој и усавршавање
моторичких способности из: вежби
обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој:
снаге, брзине, издржљивости,
гипкости, спретности и окретности;

Вежбе обликовања
(јачања, лабављење и
растезање);
Вежбе из корективне
гимнастике;
Провера стања
моторичких и
функционалних
способности;

На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о
томе које вежбе позитиво утичу на
статус њиховог организма, с
обзиром на карактеристике њихове
професије, а које негативно утичу
на здравље;
Ученици који похађају
четворогодишње стручне школе
далеко су више оптерећени у
редовном образовању практичном и
теоријском наставом од осталих
ученика.
Због тога је физичко васпиатање, у
овим школама, значајно за активнан
опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
Вежбе снаге без и са малимчеста статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м; области физичких активности су од
Трчање на 800 м ученице и великог
1000 значаја за укупним
бављењем физичким вежбама.
м ученици;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у крајњем
Облици наставе
положају),
Предмет се реализује кроз следеће
Полигони спретности и
окретности и спортске игре;облике наставе:
теоријска настава (4часа)
Аеробик;
мерење и тестирање (8 часова)
практична настава ( 58часова)
Подела одељења на групе

Усвајање знања,
умења и вештина
из спортских
грана и
дисциплина као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода
Атлетика;

Спортска
гимнастоика:
(Вежбе на
справама и
тлу);

Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања
Примена
стечених умења,
знања и навика
које се користе у
свакодневним
условима живота
и рада
Естетско
истраживање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности;
Усвајање
етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика
Стицање и
усавршавање
моторичких
знања, умећа,
вештина, техника
и навика
предвиђених
програмом за
базичне спортске
гране.

Кратко описати основне
карактеристике и правила спортске
гране атлетике, гимнастике и спортске
гране- дисциплина које се уче.
Демонстрирати – вежбе и технике
атлетских дисциплина и вежби на
справама и тлу које се уче (поседовати
вештину)
Детаљније описати правила спортске
гране за коју показује посебан интерес,
за коју школа има услове.
Објаснити због којих је карактеристика
физичког васпитања важно да активно
учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен програм
физичке и спортске активности.
Ученики ће желети да се бави
физичким, односно спортским
активностима пошто ће сагледати
(детектовати) позитивне
карактеристике физичке и спортске
активности и њихове позитивне
утицаје на здравље, дружење и добро
расположење.
Сагледати негативне утицаје
савременог начина живота (пушење,
дрога, насиље, деликвентно понашање)
и свестан је да физичким, односно
спортским активностима могуће је
предупредити негативне утицаје
Путем физичких односно спортских
активности комуницирати са својим
друговима и уживати у дружењу и
контактима.
Довести у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
физичким,м односно спортским
активностимаи правилном исхраном.
Објаснити да покрет и кретање, без

АТЛЕТИКА У свим
атлетским дисциплинама
треба радити на
развијању основних
моторичких особина за
дату дисциплину;
Трчања:
Усавршавање технике
трчања на кратке и
средње стазе:
-100 m ученици и
ученице;
-800 m ученици и ученице
;
-штафета 4 x 100 m
ученици и ученице
Вежбаање технике
трчања на средњим
стазама умереним
интезитетом и
различитим темпом у
трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном
техником.
Скок увис леђном
техником.
Бацања:
Бацање кугле, једна од
рационалних техника
(ученице 4 kg , ученици 5
kg ).
Спровести такмичења у
одељењу, на резултат, у

Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за
вежбе из корективне гимнастике,
пориступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено
са практичном наставом;
Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,
спортски отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно
од потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на справама и
тлу - један
за спорт по избору ученика – два;
за повезивање физичког васпитања
са животом и радом – један.
Начин остваривања програма

Повезивање
моторичких
задатака у
целине, али без
стварања крутих
моторичких
аутоматизама;
Увођење ученика
у организовани
систем припрема
за игре, сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма
сједињавањем
кинетичких и
енергетских
елемената у
цјелине: радодмор; напрезањерелаксација;
убрзање-успоравање;
Избор спортова,
односно
спортскорекреативних
или других
кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање.
.

обзира на то којој врсти
физичке,односно спортске активности
припадају, имају своју естетску
компоненту(лепота извођења, лепота
доживљаја).
Ученик ужива у извођењу покрета и
кретања.
Ученик наводи основне олимпијске
принципе и примењује их на школским
спортским такмичењима и у слободном
времену.
Препознаје нетолерантно понашање
својих друговаи реагује на њега, шири
дух пријатељства, истрајан је у својим
активностима.
Има правилан однос према окружењу у
којем вежба, рекреира се и бави се
спортом.

свимреализованим
атлетским дисциплинама.

Садржаји програма усмерени су
на:развијање физичких
способности; спортско-техничко
СПОРТСКА
образовање; повезивање физичког
ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ васпитања са животом и радом.
НА СПРАВАМА И ТЛУ
Годишњи план, програм и
Напомена:
распоред кросева, такмичења,
Наставник олакшава,
зимовања и других облика рада
односно отежава програм утврђује се на почетку школске
на основу моторичких
године на наставничком већу, на
способности и претходно предлог стручног већа наставника
стечених умења ученика. физичког васпитања.
1. Вежбенатлу
Стручно веће наставника физичког
За ученике и ученице:
васпитања, самостално, одређује
из упора за рукама,
редослед обраде појединих
зибом, провлак згрчено
садржаја програма и циклуса.
напред до упора пред
Часови у току недеље треба да
рукама (опружено);
буду распоређени у једнаким
колут напред и спојено
интервалима, не могу се одржавати
усправом до ваге
као блок часови. Настава се не
претклоном и заножењем, може одржавати истовремено са два
издржај
одељења ни на спортском терену ни
премет странце упором у у фискултурној сали.
„бољу“ страну и спојено,
У свим разредима настава
премет странце у
физичког васпитања се реализује
„слабију“ страну
одвојено за ученике и одвојено за
за напредни ниво премет ученице, а само у школама које
напред упором
имају по два паралелна објекта за
2.
Прескок
физичко фаспитање дозвољена је
За ученике коњ у
истовремена реализација часа
ширину висине 120 цм; за
ученице 110 цм:
Праћење, вредновање и оцењивање
згрчка;
Праћење напретка ученика у
разношка
физичком васпитању се обавља
за напредни ниво:
сукцесивно у току читаве школске
склонка и прескоци са
године, на основу методологије
заножењем
праћења, мерења и вредновања
3.Кругови
ефеката у физичкимом васпитању –
За ученике /доскочни
стандарди за оцењивање физичких

Спортска игра
(по избору)

кругови/:
њих, зањихом
саскок, уз помоћ.
4. Разбој
За ученике /паралелни
разбој/:
из упора седећег
разножно пред рукама,
прехватом напред и
дизањем склоњено став
на раменима, спуст назад
у упор седећи разножно,
прехват рукама иза
бутина, сножити и
зањихом саскок.
За ученице /двовисински
разбој, једна притка,
вратило/:
вис на в/п лицем према
н/п: клим, премах згрчено
једном ногом до виса
лежећег на н/п, прехват
(може разноручно) на н/п
до упора јашућег; премах
одножно предножном
(уназад) до упора
предњег; замахом уназад
(зањихом) саскок
пруженим телом;
једна притка: наскок у
упр предњи, премах
одножно једном ногом до
упора јашућег; премах
одножно заножном до
упора стражњег; саскок
саседом (замахом ногама
унапред).
5.Вратило
За ученике /доскочно

способности ученика и постигнућа
у спортскимиграма
Минимални образовни захтеви
Атлетика : трчање на 100 м за
ученике и ученице, трчање на 800
м за ученике и 500 м за ученице,
скок удаљ, увис, бацање кугле – на
резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и једне справе
у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског разбоја.

Оквирни број часова по темама
Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6
часова)
Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на справама и
тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору школе(12
часова)
Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору
ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ

Физичка,
односно
спортска
активнот: у
складу са
могућностима
школе

вратило/
из мирног виса
узмак до упора, замахом
ногама уназад (зањихом)
саскок увито
6. Греда
За ученице /висока греда/:
залетом и суножним
одскоком наскок у упор
чучећи; окрет за 900
усправ у успон, окрет за
1800, лагано трчање на
прстима, скок са
променом ногу, кораци у
успону до краја греде;
саскок згрчено (бочно у
односу на греду).
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- из упора пред рукама,
коло заножно левом, коло
заножно десном.
Школско такмичење
(одељење, школа): актив
наставника физичког
васпитања бира справе на
којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике:
састави из система
школских спортских
такмичења и учешће на
вишим нивоима
школских такмичења.
Минимални образовни
захтеви:
За ученике: наставни
садржаји из програма

Из фонда радних дана и за извођење
редопвне наставе школа у току
школске године организује:
Два целодневна излета са
пешачењем
Iразред до 12км (укупно у оба
правца);
IIразреддо 14 км (укупно у оба
правца);
IIIразредdo 16 km(укупно у оба
правца);
Два кроса : јесењи и пролећни
Стручно веће наставника физичког
васпитања утврђује програм и
садржајизлета, и дужину стазе за
кросеве, према узрасту ученика.
Школа организује и спроводи
спортска такмичења, као
јединствени део процеса наставе
физичког васпитања.
спортска такмичења организују се у
оквиру радне суботе и у друго
време које одреди школа.
Међушколска спортска такмичења
организују се у оквиру календара
које одреди Савез за школски спорт
и олимпијско васпитање Србије које
је уједно и организатор ових
такмичења.

вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и
једне справе у вису;
За ученице: наставни
садржаји из програма
вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског
разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по
избору)
Понављање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање и
продубљавање техничкотактичке
припремљености ученика
у складу са изборним
програмом за дату игру.
На основу претходних
умења у техници и
тактици наставник
планира конкретне
садржаје из спортске
игре.
Актив наставника, према
програму који сам доноси
(из програма трећег
разреда (програм по
избору ученика) у складу
са могућностима школе,
организује наставу за
коју ученици покажу
посебно интересовање

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:
Разред:
ТЕМА
Здравствена култураи
физичка активност, као
основа за реализовање
постављених циљева и
исхода

70
трећи
ЦИЉ
Унапређивање и
очување
здравља;
Утицај на
правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
Препознати везе између физичке
активности и здравља.
Објаснити карактеристике
положаја тела, покрета и кретања
у професији за коју се школује и
уочити оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст,
развој;
Одабрати и извести вежбе
обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији.

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Вежбе обликовања(јачања,
лабављење и растезање).
Вежбе из корективне гимнастике
Провера стања моторичких и
функционалних способности-

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе /
учења, планом рада и
начинима оцењивања;
Током реализације
часова физичког
васпитања давати
информације о томе које
вежбе позитиво утичу на
статус њиховог
организма, с обзиром на
карактеристике њихове
професије, а које
негативно утичу на
здравље;
Ученици који похађају
четворогодишње стручне
школе далеко су више
оптерећени у редовном

Развој моторичких и
функционалних
способности човека, као
основа за реализовање
постављених циљева и
исхода

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;

Именовати моторичке
способности које треба развијати
и која су средства и методе за
њихов развој;
Применити (изводити) адекватна
средства за развој и усавршавање
моторичких способностииз:
вежби обликовања, атлетике,
гимнастике, пливања и спортских
игара за развој: снаге, брзине,
гипкости, спретности и
окретности.

.
Усвајање знања, умења и Стицање
Кратко описати основне
вештина из спортских
моторичких
карактеристике и правила
грана и дисциплина као
умења (вештина) спортске гране атлетике,
основа за
и теоријских
гимнастике и спортске гранереализовањепостављених знања
дисциплина које се уче.
циљева и исхода
неопходних за за Демонстрирати – вежбе и технике
њихово усвајање; атлетских дисциплина и вежби на
Атлетика;
Мотивација
справама и тлу које се уче
ученика за
(поседовати вештину)
бављењем
Детаљније описати правила
физичким
спортске гране за коју показује
активностима;
посебан интерес, за коју школа
Спортска гимнастоика:
Формирање
има услове.
(Вежбе на
позитивног
Објаснити због којих је
справама и тлу);
психосоцијалних карактеристика физичког
образаца
васпитања важно да активно
понашања;
учествује у процесу наставе и да
Примена
самостално спроводи одређен
стечених умења, програм физичке и спортске
знања и навика у активности.
свакодневним
Ученики ће желети да се бави
условима живота физичким, односно спортским
и рада;
активностима пошто ће сагледати

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 800 м ученице и 1000
м ученици ;
Трчање на 60 м и 100 м;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у крајњем
положају),
Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
Аеробик
Обука техника пливања

АТЛЕТИКА
У свим атлетским
дисциплинаматреба радити на
усавршавању технике и развијању
водећих моторичких особина за
дату дисциплину.
Трчање
Трчање на 100 м – ученици и
ученице,
на 1000 м – ученици,
на 800 м – ученице,
Штафета 4x100 м ученици и
ученице.
Скокови
Скок удаљ –одабраном техником;
Скок увис- одабраном техником.
Бацање
Бацање кугле рационалном
техником (ученици 6 кг и ученице
4 кг.
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ

образовању практичном
и теоријском наставом од
осталих ученика.
Због тога је физичко
васпитање, у овим
школама, значајно за
активан опоравaк
ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на
њихова честа статичка и
једнострана оптерећења.
Теоријска знања из
области физичких
активности су од великог
значаја за укупним
бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује
кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (4часа)
мерење и тестирање (8
часова)
практична настава (
58часова)
Подела одељења на
групе
Одељење се не дели
приликом реализације;
Настава се изводи
фронтално и по групама,
у зависности од
карактера методске
јединице која се
реализује. Уколико је
потребно, нарочито за
вежбе из корективне

Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности
покрета и
кретања;
Усвајање
етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у
целине; Увођење
ученика у
организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма
у препознавању
целина: радодмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
Избор спортских
грана, спортскорекреативних
или других

(детектовати) позитивне
карактеристике физичке и
спортске активности и њихове
позитивне утицаје на здравље,
дружење и добро расположење.
Сагледати негативне утицаје
савременог начина живота
(пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и свестан
је да физичким, односно
спортским активностима могуће
је предупредити негативне
утицаје
Путем физичких односно
спортских активности
комуницирати са својим
друговима и уживати у дружењу
и контактима.
Довести у везу свакодневни
живот и способност за учење и
практичан рад са физичким,м
односно спортским
активностимаи правилном
исхраном.
Објаснити да покрет и кретање,
без обзира на то којој врсти
физичке,односно спортске
активности припадају, имају своју
естетску компоненту(лепота
извођења, лепота доживљаја).
Ученик ужива у извођењу покрета
и кретања.
Ученик наводи основне
олимпијске принципе и
примењује их на школским
спортским такмичењима и у
слободном времену.
Препознаје нетолерантно
понашање својих друговаи реагује

Напомена:
Наставник олакшава, односно
отежава програм на основу
моторичких способности и
претходно стечених умења
ученика.
1. Вежбенатлу
За ученике и ученице:
из упора за рукама, зибом, премах
одбочно до упора пред рукама
(опружено).
комбинација вежби која садржи
(вежбе се бирају, одузимају или
додају у складу са
могућностима ученика): плесне
кораке; скок са окретом за 1800;
окрет на две или једној нози;
премет странце; колут напред
суножним одразом и малим
летом;вагу претклоном и
заножењем; став на шакама колут
напред и сп. скок са окретом
(произвољан број степени);
за напреднији ниво: колут летећи
и прекопит напред, уз помоћ.
2.
Прескок
За ученике коњ у ширину
висине 120 цм; за ученице 110 цм:
згрчка;
разношка
за напредни ниво: склонка;
прескоци са заножењем и
„прекопит“
3.Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
вучењем вис узнето; вис
стрмоглаво; вис узнето; спуст у
вис стражњи –издржај; вучењем
вис узнето; спуст у вис предњи

гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације
наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици
или у сали, истовремено
са практичном наставом;
Практична настава
реализује се на
спортском вежбалишту
(сала, спортски отворени
терени, базен,
клизалиште,
скијалиште).
Препоруке за
реализацију наставе
Настава се реализује у
циклусима који трају
приближно 10-12 часова
(узастопних).
Наставнику физичког
васпитања је остављено
да, зависно од потреба,
прецизира трајање сваког
циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања
на крају школске године
– један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на
справама и тлу - један
за спорт по избору
ученика – два;

кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

на њега, шири дух пријатељства,
истрајан је у својим
активностима.
Има правилан однос према
окружењу у којем вежба,
рекреира се и бави се спортом.

(полако); саскок
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
из замаха у упору предњихом
спуст у склек, зањих у склеку и
спојено упор (у зањиху); предњих
и спојено склек, зањихом упор
(поновити 2 до 3 пута)
За ученице /двовисински разбој,
једна притка, вратило/:
лицем према н/п, залетом и
суножним одскоком наскок упор
предњи; премах одножно десном
(левом) у упор јашући; прехват на
в/п; премах одножно заножном до
виса седећег, подметним
опружањем или одривом од н/п
предњих и спојено саскок у
предњиху (уз помоћ) до става на
тлу, леђима према в/п;
једна притка: залетом и суножним
одскоком наскок упор предњи;
премах одножно десном (левом)
до упора јашућег, премах
одножно заножном до упора
стражњег; сасед са окретом за
900.
5.Вратило
За ученике /доскочно и дохватно
или дочелно вратило/:
/доскочно/: подметно
успоставлјање ниха; њихање са
повећавањем амплидуде и саскок
у предњиху или зањиху уз помоћ;
/дохватно или
дочелно/:ковртљај назад у упору.
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним одскоком

за повезивање физичког
васпитања са животом и
радом – један.
Начин остваривања
програма
Садржаји програма
усмерени су
на:развијање физичких
способности; спортскотехничко образовање;
повезивање физичког
васпитања са животом и
радом.
Годишњи план,
програм и распоред
кросева, такмичења,
зимовања и других
облика рада утврђује се
на почетку школске
године на наставничком
већу, на предлог
стручног већа
наставника физичког
васпитања.
Стручно веће
наставника физичког
васпитања, самостално,
одређује редослед обраде
појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље
треба да буду
распоређени у једнаким
интервалима, не могу се
одржавати као блок
часови. Настава се не
може одржавати
истовремено са два

наскок у упор чучећи одножно;
окрет за 900 доупора чучећег;
усправ, одручити; кораци у
успону докорацима; вага
претклоном и заножењем, усклон;
суножним одскоком скок са
померањем; окрет за 900 у
успону; саскок пруженим телом
или, за напреднији ниво – са
предножним разножењем

Спортска игра (по
избору)

Физичка, односно
спортска активнот: у
складу са могућностима
школе

7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
из упора предњег коло предожно
десном, коло предножно левом;
из упорастражњегколо
одножнодесном, коло
одножнолевом
Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника
физичког васпитања бира справе
на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских
такмичења и учешће на вишим
нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и једне
справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског разбоја.

одељења ни на
спортском терену ни у
фискултурној сали.
У свим разредима
настава физичког
васпитања се реализује
одвојено за ученике и
одвојено за ученице, а
само у школама које
имају по два паралелна
објекта за физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација
часа.
Праћење, вредновање и
оцењивање
Праћење напретка
ученика у физичком
васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве
школске године, на
основу методологије
праћења, мерења и
вредновања ефеката у
физичкимом васпитању –
стандарди за оцењивање
физичких способности
ученика и постигнућа у
спортскимиграма
Оквирни број часова по
темама
Тестирање и провера
савладаности стандарда
из основне школе (6
часова)
Теоријских часова (2 у
првом и 2 у другом

СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање
раније обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање и
продубљавање техничко-тактичке
припремљености ученика у
складу са изборним програмом за
дату игру. На основу претходних
умења у техници и тактици
наставник планира конкретне
садржаје из спортске игре.
Актив наставника, према
програму који сам доноси (из
програма трећег разреда (програм
по избору ученика) у складу са
могућностима школе, организује
наставу за коју ученици покажу
посебно интересовање

полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на
справама и тлу (12)
часова.
Спортска игра: по избору
школе(12 часова)
Физичка активност,
односно спортска
активност:у складу са
могућностима школе а
по избору ученика (10
часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и
вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ
АКТИВНОСТИ
Из фонда радних дана и
за извођење редопвне
наставе школа у току
школске године
организује:
Два целодневна излета са
пешачењем
Iразред до 12км (укупно
у оба правца);
IIразреддо 14 км (укупно
у оба правца);
IIIразредdo 16
km(укупно у оба правца);
Два кроса : јесењи и
пролећни
Стручно веће наставника
физичког васпитања
утврђује програм и

садржајизлета, и дужину
стазе за кросеве, према
узрасту ученика.
Школа организује и
спроводи спортска
такмичења, као
јединствени део процеса
наставе физичког
васпитања.
спортска такмичења
организују се у оквиру
радне суботе и у друго
време које одреди школа.
Међушколска спортска
такмичења организују се
у оквиру календара које
одреди Савез за школски
спорт и олимпијско
васпитање Србије које је
уједно и организатор
ових такмичења.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

64

Разред:

четврти

ТЕМА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ЦИЉ

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Здравствена
култураи
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

Унапређивање и
очување здравља;
Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);

Препозна везе између физичке
активности и здравља;
Објасни карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју
се школује и уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
Одабере и изведе вежбе обликовања и
вежбе из корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;

Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
Вежбе из корективне гимнастике;
Провера стања моторичких и
функционалних способности;

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад
на њима;

Именује моторичке способности које
треба развијати, као и основна средства
и методе за њихов развој;
Примени адекватна средства (изводи
вежбе) за развој и усавршавање
моторичких способности из: вежби
обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој:
снаге, брзине, издржљивости, гипкости,
спретности и окретности;

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м ученице и 1000
м ученици;
Вежбе растезања (број
понављања и издржај у крајњем
положају),
Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
Аеробик;

На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова
физичког васпитања давати
информације о томе које
вежбе позитиво утичу на
статус њиховог организма,
с обзиром на
карактеристике њихове
професије, а које негативно
утичу на здравље;
Ученици који похађају
четворогодишње стручне
школе далеко су више
оптерећени у редовном
образовању практичном и
теоријском наставом од
осталих ученика.
Због тога је физичко
васпитање, у овим школама,
значајно за активан
опоравaк ученика,
компензацију и
релаксацију с обзиром на
њихова честа статичка и
једнострана оптерећења.
Теоријска знања из области
физичких активности су од
великог значаја за укупним
бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе

Усвајање
знања, умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода
Програм по
избору
ученика:
Ритмичка
гимнастика и
народни
плесови

Спортска игра
(по избору)

Рукомет

Стицање
моторичких
умења (вештина)
и теоријских
знања
неопходних за за
њихово усвајање;
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
Примена
стечених умења,
знања и навика у
свакодневним
условима живота
и рада;
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности
покрета и
кретања;
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у

Кратко опише основне карактеристике и
правила атлетике, гимнастике и
спортске гране- дисциплина које се уче;
Демонстрира технику дисциплина из
атлетике и гимнастике (вежби на
справама и тлу) које - поседује вештину,
технику и тактику спортске игре као и
вежбе из осталих програмом
предвиђених садржаја
Детаљније опише правила спортске
гране за коју показује посебан интерес за коју школа има услове;
Објасни због којих је карактеристика
физичког васпитања важно, да активно
учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен програм
физичке и спортске активности;
Жели да се бави физичким, односно
спортским активностима, пошто
сагледава (детектује) позитивне
карактеристике физичке и спортске
активности - њихове позитивне утицаје
на здравље, дружење и добро
расположење;
Сагледа негативне утицаје савременог
начина живота (пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и буде свестан
да је физичким, односно спортским
активностима могуће предупредити
негативне утицаје;
Комуницира путем физичких односно
спортских активности са својим
друговима и ужива у дружењу и
контактима;
Доводи у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
физичким,м односно спортским
активностимаи правилном исхраном;
самостално бира физичку, односно

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
УЧЕНИКА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
Савладавање основних вежби:
докорак,“, мењајући корак
галопом у свим правцима, полкин
корак, далеко високи скок,
„маказице;
Систематска обрада естетског
покрета тела у месту и у кретању
без реквизита и са реквизитима,
користећи при томе различиту
динамику, ритам и темпо,
Примена савладане технике
естетског покрета и кретања у
кратким саставима.
Треба савладати најмање пет
народних плесова.
Припрема за такмичење и
приредбе и учешће на њима.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање
раније обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање и
продубљавање техничко-тактичке
припремљености ученика у
складу са изборним програмом за
дату игру.
РУКОМЕТ
Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени

Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (4часа)
мерење и тестирање (6
часова)
практична настава (
56часова)
Подела одељења на групе
Настава се изводи
фронтално и по групама, у
зависности од карактера
методске јединице која се
реализује. Уколико је
потребно, нарочито за
вежбе из корективне
гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици или у
сали, истовремено са
практичном наставом;
Практична настава
реализује се на спортском
вежбалишту (сала, спортски
отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију
наставе
Настава се реализује у
циклусима који трају
приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је
остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање

Фудбал

Кошарка

Одбојка

целине;
Увођење
ученика у
организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма
у препознавању
целина: радодмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
Избор спортских
грана, спортскорекреативних
или других
кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

спортску активност и изводи је у
окружењу у коме живи (да ли си ово
намерно избацио?.
Објасни да покрет и кретање, без обзира
на то којој врсти физичке,односно
спортске активности припада, има своју
естетску компоненту (лепота извођења,
лепота доживљаја);
Ужива у извођењу покрета и кретања;
Наводи основне олимпијске принципе и
примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену;
Препозна нетолерантно понашање
својих другова и реагује на њега, шири
дух пријатељства, буде истрајан је у
својим активностима.
Се правилно односи према окружењу у
којме вежба, рекреира се и бави се
спортом, што преноси у свакодневни
живот
Учествује на школском такмишењу и у
систему школских спортских
такмичења

програмским сад.жајима за
основну школу.
Покривање и откривање играча,
одузимање лопте, ометање
противника. Општи принципи
постављања играчау одбрани и
нападу. Напад са једним и два
играча и напад против зонске
одбране. Зонска одбрана и напад
„човек на човека“. Уигравање
кроз тренажни процес.
Правила игре.
Учествовање на разредним,
школским и међусколским
такмичењима.

сваког циклуса, као и
редослед њиховог садржаја.

ФУДБАЛ
Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за
основну школу.
Покривање и откривање играча,
одузимање лопте и ометање
противника. Општи принципи
постављања играча у нападу и
одбрани. Разне варијанте напада и
одбране. Уигравање кроз
тренажни процес.
Правила малог фудбала.
Учествовање на разним школским
и међушколским такмичељима.

Начин остваривања
програма
Садржаји програма
усмерени су на:развијање
физичких способности;
спортско-техничко
образовање; повезивање
физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и
распоред кросева,
такмичења, зимовања и
других облика рада
утврђује се на почетку
школске године на
наставничком већу, на
предлог стручног већа
наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника
физичког васпитања,
самостално, одређује
редослед обраде појединих

КОШАРКА
Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за
основну школу
Техника кошарке. Шутирање на
кош из места и кретања, шут са

Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања на
крају школске године –
један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на
справама и тлу - један
за спорт по избору ученика
– два;
за повезивање физичког
васпитања са животом и
радом – један.

Пливање

Борилачке
вештине

Клизање,
скијање

једном или обема рукама, са
разних одстојања од коша.
Постављање и кретање играча у
нападу и одбрани. Одбрана
„зоном“ и „човек на човека“.
Напад против ових врста одбрана.
Контранапад у разним
варијантама и принцип блока.
Правила игре и суђење.
Учествовање на разредним и
школским такмичењима.
ОДБОЈКА
Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за
основну школу
Техника одбојке. Игра са
повученим и истуреним центром.
Смечирање и његова блокада.
Уигравање кроз тренажни процес.
Правила игре и суђења.
Учествовање на одељенским ,
разредним и међушколским
такмичењима.

садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље треба
да буду распоређени у
једнаким интервалима, не
могу се одржавати као блок
часови. Настава се не може
одржавати истовремено са
два одељења ни на
спортском терену ни у
фискултурној сали.
У свим разредима настава
физичког васпитања се
реализује одвојено за
ученике и одвојено за
ученице, а само у школама
које имају по два паралелна
објекта за физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација
часа

Праћење, вредновање и
оцењивање
Праћење напретка ученика
у физичком васпитању се
ПЛИВАЊЕ
обавља сукцесивно у току
Упознавање и примена основних
читаве школске године, на
сигурносних мера у пливању;
основу методологије
Усвајање две технике пливања (по праћења, мерења и
склоностима и избору ученика).
вредновања ефеката у
Вежбање ради постизања бољих
физичкимом васпитању –
резултата. Скок на старту и
стандарди за оцењивање
окрети.
физичких способности
Учествовање на одељенским ,
ученика и постигнућа у
разредним и међушколским
спортскимиграма
такмичењима.
Оквирни број часова по
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
темама

Избор борилачке вештине која се
изучава на матичним факултетима
спорта и физичког васпитања, и
која је у програму Школских
спортских такмичења. Наставник
у складу са могућностима школе
и интересовањима ученика
предлаже наставни програм.
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
Програмски задаци из клизања и
скијања обухватају савладавање
основне технике и упознавање са
правилима такмичења. Наставник
предлаже наставни програм, који
се заснива на програму клизања и
предмета скијање на матичним
факултетима

Тестирање и провера
савладаности стандарда из
основне школе (6 часова)
Теоријских часова (2 у
првом и 2 у другом
полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на
справама и тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору
школе(12 часова)
Физичка активност,
односно спортска
активност:у складу са
могућностима школе а по
избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4
часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
Из фонда радних дана и за
извођење редопвне наставе
школа у току школске
године организује:
Два целодневна излета са
пешачењем
Iразред до 12км (укупно у
оба правца);
IIразреддо 14 км (укупно у
оба правца);
IIIразредdo 16 km(укупно у
оба правца);
Два кроса : јесењи и
пролећни
Стручно веће наставника

физичког васпитања
утврђује програм и
садржајизлета, и дужину
стазе за кросеве, према
узрасту ученика.
Школа организује и
спроводи спортска
такмичења, као јединствени
део процеса наставе
физичког васпитања.
спортска такмичења
организују се у оквиру
радне суботе и у друго
време које одреди школа.
Међушколска спортска
такмичења организују се у
оквиру календара које
одреди Савез за школски
спорт и олимпијско
васпитање Србије које је
уједно и организатор ових
такмичења.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете и
кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји,
наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се
посебни садржаји, којима се обезбеђујен превенција.
Биологија
Физика
Екологија
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Циљеви предмета:
друштву

Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом

Разред

први

Назив и трајање модула предмета
Трајање
модула
НАЗИВ МОДУЛА
(часови)
В
Основе рачунарске технике
14
Обрада текста
16
Табеларни прорачуни
16
Слајд - презентације
12
Интернет и електронска комуникација
16
УКУПНО:
74
НАПОМЕНА:
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки
образовни профил.
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за
коришћење
основних
могућности
рачунарског
система

Основе рачунарске технике
14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
класификује фазе историјског развоја
рачунара
наведепримере употребе РС у
свакодневном животу
дефинише појмове хардвера и
софтвера
објасни Фон Нојманов модел рачунара
разликује јединице за меру количине
података

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
историјски развој
технологија за
складиштење, обраду и
пренос података
примена РС у разним
областима људске
делатности
блок-схема Фон Нојмановог
модела рачунарског система

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати
код ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

разликује основне компоненте
рачунара
разликује факторе који утичу на
перформансе рачунара
разликује врсте софтвера
дефинише оперативни систем (ОС) и
наводи његове главне функције
подешава радно окружење ОС
хијерархијски организује фасцикле и
управља фасциклама и датотекама
разликује типове датотека
користи текст едитор оперативног
система
црта помоћу програма за цртање у
оквиру ОС
инсталира нови софтвер
компресује и декомпресује датотеке и
фасцикле
обезбеђује заштиту рачунара од
штетног софтвера
инсталира периферне уређаје
наводи примере и предности
умрежавања рачунара
манипулише дељивим ресурсима у
локалној мрежи
управља штампањем докумената
примењује здравственe и сигурноснe
мерe заштите при коришћењу
рачунара
објасни утицај коришћења рачунара на
животну средину
примењује и поштује законскa решења
у вези са ауторским правима и
заштитом података

јединице за мерење
количине податка (бит, бајт,
редови величине)
основне компоненте
рачунара и њихов утицај на
перформансе рачунара
врсте и подела софтвера,
главне функције ОС-а
подешавање радног
окружења (позадина радне
површине, сат, календар,
језик тастатуре, резолуција
монитора...)
концепти организације
датотека и фасцикли
типови датотека
текст едитор цртање који
постоји у саставу ОС-а
програм за цртање који
постоји у саставу ОС-а
инсталација корисничког
софтвера
програми за архивирање
података
програми за заштиту
рачунара од штетног
софтвера
инсталација периферних
уређаја
дељење ресурса у оквиру
локалне мреже
подешавање параметара
штампе
фактори који штетно утичу
на здравље корисника
рачунара, животну средину
и мере за њихову
минимизацију
врсте лиценци, ауторска

лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
Конкретне примере за вежбање прилагодити
образовном профилу.
При реализацији модула инсистирати на вештинама.
Принцип рада рачунарског система објаснити правећи
паралелу са системима који су ученицима већ познати
из ранијег искуства.
Основне компоненте рачунара: објаснити ученицима
начин повезивања рачунара, улазно – излазне портове и
уређаје спољашње меморије, а централну јединицу
само на нивоу основне блок – шеме (матична плоча,
напајање, РАМ, процесор, графичка, звучна и мрежна
карта).
Објаснити значај и направити хијерархију утицаја
појединих компоненти РС на перформансе рачунара.
Поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни
софтвер и драјвери и објаснити њихову намену.
При подешавању радног окружења посебну пажњу
обратити на регионална подешавања
При реализацији хијерархијске организације фасцикли
објаснити ученицима њен значај.
Инсталацију софтвера реализовати на програмима за
заштиту рачунара и архивирање података.
Инсталацију периферних уређаја урадити на примеру
штампача.
Објаснити ученицима значај правилног држања тела,
осветљења, дужине рада без паузе...
Инсистирати на поштовању и доследном спровођењу
ауторских права и софтверских лиценци.

права и заштита података

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад са
програмима за
обраду текста

Обрада текста
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
подешава радно окружење
програма за обраду текста
управља текстуалним
документима и чува их у
различитим верзијама
креира и уређује текстуалне
документе
креира и уређује табеле
уметне објекте у текст и
модификује их
направи циркуларна писма
подешава параметре изгледа
странице текстуалног документа
проналази и исправља
правописне и словне
грешкепомоћу алата уграђених у
програм за обраду текста.
прегледа и штампа текстуални
документ.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
Праћење остварености исхода
Тестове знања
Тестове практичних вештина

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

подешавање радног окружења (палете
алатки, пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање,
снимање у различитим форматима и
верзијама програма)
уношење текста (унос текстa, симбола
и специјалних карактера)
форматирање текста (слова,
обликовање, индексирање,
експонирање, боја, промена величине
слова)
форматирање пасуса
стилови
креирање и форматирање табеле
уношење података и модификовање
табеле
рад са објектима (уметање, копирање,
премештање, промена величине...)
израда циркуларног писма, избор
листе прималаца, уметање података,
снимање и штампање
подешавање параметара изгледа
странице документа (оријентација
папира, величина, маргине, прелом,
уређивање заглавља и подножја,
аутоматско нумерисање страна)

На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
Конкретне примере за вежбање прилагодити
образовном профилу кроз корелацију са стручним
предметима (форме, текстови, обрасци, извештаји и
сл. са каквима ће ученик радити при обављању
стручних послова )
При реализацији овог модула инсистирати на
правопису и употреби одговарајућег језика
тастатуре.

исправљање правописних грешака,
контролор правописа
прегледање документа пре штампања,
штампање целог документа,
појединачних страница и одређивање
броја копија

Инсистирати на правилном форматирању
параграфа (максимално користити могућности које
пружа програм, избегавати поновљену употребу
тастера „ентер“ и „размак“)
При обради табела као пример урадити табелу која
ће се касније користити при изради циркуларног
писма.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад са
програмом за
табеларне
прорачуне

Табеларни прорачуни
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању да:
подешава радно окружење
програма за табеларне
прорачуне
управља табеларним
документима и чува их у
различитим верзијама
уноси податке различитих
типова – појединачно и
аутоматски
измени садржаје ћелија
сортира и поставља филтере
манипулише врстама и
колонама
организује радне листове
уноси формуле у ћелије
форматира ћелије

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

подешавање радног окружења (палете
алатки, пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама
програма)
уношење података (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне)
мењање типа и садржаја ћелије
сортирање и филтрирање
подешавање димензија, преметање,
фиксирање и сакривање редова и колона
додавање, брисање, премештање и
преименовање радних листова
уношење формула са основним
аритметичким операцијама, користећи
референце на ћелије

На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
рачунарски кабинет

бира, обликује и
модификује графиконе
подешава изглед странице
за штампање табеларног
документа
исправља грешке у
формулама и тексту
прегледа и штампа
табеларни документ.

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за израду
слајд –
презентација и
њихово

Слајд – презентације
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању да:
подешава радно окружење
програма за израду слајд –
презентације
управља слајд –
презентацијама и чува их у

функције за: сумирање, средњу вредност,
минимум, максимум, пребројавање,
заокруживање
логичке функције
копирање формула, релативно и апсолутно
референцирање ћелија
форматирање ћелија (број децималних
места, датум, валута, проценат, поравнање,
прелом, оријентација, спајање ћелија,
фонт, боја садржаја и позадине, стил и боја
рама ћелије)
намена различитих типова графикона,
приказивање података из табеле помоћу
графикона
подешавање изгледа странице документа
за штампање (оријентација папира,
величина, маргине, прелом, уређивање
заглавља и подножја, аутоматско
нумерисање страна)
исправљање грешака у формулама и
тексту
прегледање документа пре штампања,
аутоматско штампање насловног реда,
штампање опсега ћелија, целог радног
листа, целог документа, графикона и
одређивање броја копија.

Препоруке за реализацију наставе
Конкретне примере за вежбање прилагодити
образовном профилу кроз корелацију са стручним
предметима.
При реализацији овог модула инсистирати на
правопису и употреби одговарајућег језика
тастатуре.
Логичке функције: избор функција прилагодити
нивоу знања ученика и потребама образовног
профила.
Форматирање ћелија обрађивати током два часа
При обради графикона, показати различите врсте
графикона (хистограме, линијске, и „пите“;
објаснити њихову намену; показати подешавање
појединих елемената графикона).
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове практичних вештина

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

подешавање радног окружења (палете
алатки, пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама
програма)

На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика наставе.

презентовање

различитим форматима и
верзијама
додаје и премешта слајдове
припреми презентацију у
складу са правилима и
смерницама за израду
презентације
користи различите
организације слајда
уноси и форматира текст на
слајду
додаје објекте на слајд
уноси белешке уз слајд
подешава позадину слајда
користи и модификује
готове дизајн – теме
додаје и подешава
анимационе ефекте
објектима
бира и подешава прелазе
између слајдова
израђује интерактивне слајд
презентације
разликује врсте погледа на
презентацију
припрема за штампу и
штампа презентацију
подешава презентацију за
јавно приказивање;
припрема презентације за
приказивање са другог
рачунара
излаже слајд-презентацију

додавање и манипулација слајдовима
основна правила и смернице за израду
презентације (количина текста и објеката
по слајду, величина и врста слова,
дизајн...)
организација слајда: слајдови са текстом,
табелама, дијаграмима и графиконима
форматирање текста
додавање објеката на слајд (звук, филм....)
позадина слајда (боје, преливи, шрафуре,
текстуре и слике)
дизајн – теме
анимациони ефекти (врсте, подешавање
параметара, анимационе шеме)
прелаз између слајдова
интерактивна презентација (хиперлинкови
и акциона дугмад)
врсте погледа на презентацију
штампање презентације
подешавање презентације за јавно
приказивање (ручно, аутоматски, у
петљи...)
наступ презентера (положај презентера,
вербална и невербална комуникација,
савладавање треме...).

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
Практичну реализацију модула извести у неком од
програма за израду слајд презентације.
Конкретне примере за вежбање прилагодити
образовном профилу кроз корелацију са стручним
предметима.
Кроз цео модул ученик треба да ради на једној
презентацији чија је тематика везана за конкретан
образовни профил и да на њој примени сва усвојена
знања и вештине.
При реализацији овог модула инсистирати на
правопису и употреби одговарајућег језика
тастатуре.
Извођење наставе започети објашњењима
наставника а затим усмерити ученике да
самостално вежбају.
Инсистирати на значају слајд презентација и
важности квалитетног презентовања.
Подстицати код ученика креативност.
Последња два часа ученици презентују своје радове
и дискутују о њима.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове практичних вештина

Назив модула:

Интернет и електронска комуникација

Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за
коришћење
Интернета и
електронску
комуникацију

16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању да:
објасни појам и структуру
Интернета
разликује начине
повезивања рачунара са
Интернетом
разликује Интернет –
сервисе
објасни појмове хипертекста
и WWW
користи садржаје са веба
(WWW – сервиса)
проналази садржаје на вебу
помоћу претраживача
процењује садржаје са веба
на критички начин
преузима садржаје са веба
комуницира путем
електронске поште
разликује предности и
недостатке електронске
комуникације
користи разноврсне
Интернет – сервисе
попуњава и шаље веб –
базиране обрасце
објашњава појам
електронског пословања
примени сервис „у облаку“
објашњава могуће
злоупотребе Интернета
примењује безбедносне
мере приликом коришћења
Интернета
примењује правила лепог

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

историјски развој Интернета и структура
адресе и протоколи
начини повезивања рачунара са
Интернетом (предности и недостаци
сваког од њих)
сервиси Интернета (WWW, електронска
пошта, FTP...)
WWW, веб – прегледач (врсте, отварање и
подешавање)
коришћење претраживача (основно и
напредно)
поузданост извора информација.
медијска писменост.
преузимање садржаја са веба (снимањем
веб странице, копирањем садржаја са веб
странице, преузимањем датотеке)
програми за електронску пошту („веб –
мејл“ и програми за преузимање поште на
локални рачунар)
радно окружење програма за електронску
пошту
постављање адресе примаоца („за“,
„копија“, „невидљива копија“)
пријем и слање електронске поште, без и
са прилогом
напредне могућности програма за
преузимање ел. поште (уређивање
адресара, уређивање фасцикли, аутоматско
сортирање поште...)
веб – обрасци разноврсне намене
електронско пословање у трговини и јавној
управи
предности и недостаци електронске
комуникације

На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
лабораторијских вежби
Место реализације наставе
рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
При реализацији овог модула инсистирати на
правопису и употреби одговарајућег језика
тастатуре.
Током реализације свих садржаја модула
инсистирати на могућностима злоупотребе
Интернета а поготово на безбедности корисника,
поузданости информација и спречавању
злоупотребе деце.
При претраживању Интернета ученике усмерити ка
тражењу образовних веб сајтова и коришћењу
система за електронско учење.
При обради електронског пословања
демонстрирати различите врсте веб образаца који
се користе за поручивање и плаћање робе путем
Интернета, поручивање докумената...
Показати рад са текстом, рад са табелама и

понашања на мрежи
поштује ауторска права за
садржаје преузете са мреже

социјалне мреже, форуми, системи за брзе
поруке, системи за електронско учење...
рачунарски сервиси „у облаку“, рад са
текстом, табелама и датотекама.
безбедност деце на Интернету
безбедносни ризици коришћења
електронске комуникације
правила лепог понашања у електронској
комуникацији

складиштење података у неком од сервиса „у
облаку“ (cloud computing), доступних путем веба.
Преузимање садржаја са веба вежбати на
примерима преузимања текста, слика, клипова и
датотека.
Код преузимања садржаја са веба водити рачуна о
веродостојности извора информација и развијати
код ученика критичко мишљењеи медијску
писменост у избору и тумачењу садржаја.
При електронској комуникацији поштовати
правила лепог понашања(netiquette).
При реализацији садржаја везаних за електронску
пошту објаснити ученицима „пут“ електронског
писма.
Доследно спроводити поштовање ауторских права
и софтверских лиценци.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Свипредмети

ИСТОРИЈА
74
први
Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности;
Развијање индивидуалног и националног идентитета;
Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у
Циљеви предмета:
националном, регионалном, европском и глобалном оквиру);
Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког
мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности, развијање
толеранције и културе аргументованог дијалога).
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
ТЕМА ЦИЉ
По завршетку теме ученик ће
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
бити у стању да:
Проширивање
препозна различите историјске Српска државност у средњем веку.
На почетку теме ученике упознати са
знања о настанку садржаје (личности, догађаје,
Српски народ и његови суседи у средњем
циљевима и исходима наставе, односно
модерне српске
појаве и процесе) и доведе их у веку.
учења, планом рада и начинима
државе и
везу са одговарајућом
Положај Срба под османском, хабзбуршком и оцењивања
најважнијим
временском одредницом и
млетачком влашћу (XVI–XVIII век).
одликама српске историјским периодом;
Српска револуција 1804–1835. и њено место у Облици наставе:
државности.
контексту европских збивања.
Предмет се реализује кроз следеће
разликује периоде у којима је
Развој државних институција.
облике наставе:
Развијање свести постојала, престала да постоји Развој уставности.
теоријска настава.
о значају
и поново настала српска
Улога модерних династија (Карађорђевићи,
средњовековне
држава;
Обреновићи, Петровићи) у развоју српске
Место реализације наставе:
државности за
државности.
Теоријска настава се реализује у
настанак
Ратови Србије и Црне Горе за независност
учионици или одговарајућем кабинету.
модерне српске
наведе и упореди одлике
1876–1878.
државе.
српске државности у средњем
Формирање модерног политичког система и
Оцењивање:
и новом веку;
настанак странака (радикалне, либералне и
Вредновање остварености исхода
напредњачке).
вршити кроз:
уочи утицај европских
Положај Срба под османскоми хабзбуршком
праћење остварености исхода
револуционарних збивања на
влашћу у XIX и почетком XX века.
тестове знања.
развој српске националне и
Србија и Црна Гора у Балканским ратовима и
државне идеје;
Првом светском рату.

Српска држава и државност

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Уочавање улоге
знаменитих
личности у
развоју српске
државности.
Разумевање
најзначајнијих
идеја модерног
доба и њиховог
утицаја у
процесу
стварања српске
државе.
Разумевање
међународног
контекста у коме
настаје и постоји
српска држава.

објасни узроке и последице
Српске револуције,
ослободилачких ратова 1876–
1878, Балканских ратова и
Првог светског рата;
уочи и објасни на историјској
карти промене граница српске
државе;
лоцира места најважнијих
битака које су вођене током
Српске револуције,
ослободилачких ратова 1876–
1878, Балканских ратова и
Првог светског рата;
опише улогу истакнутих
личности у Српској
револуцији, у развоју државних
иституција и формирању
модерног политичког система,
у ослободилачким ратовима
1876–1878, Балканским
ратовима и Првом светском
рату;
изведе закључак о значају
уставности за развој модерног
политичког система.

Најзначајније личности (вожд Карађорђе
Петровић, кнез Милош Обреновић, прота
Матеја Ненадовић, митрополит Стефан
Стратимировић, Димитрије Давидовић, Тома
Вучић Перишић, Илија Гарашанин, кнез
Александар Карађорђевић, кнез Михаило
Обреновић, Владимир Јовановић, Светозар
Милетић, краљ Милан Обреновић, владика
Петар IПетровић, владика Петар IIПетровић,
књаз Данило Петровић, књаз НиколаПетровић,
Лука Вукаловић, Јован Ристић, Стојан
Новаковић, Никола Пашић, краљ Александар
Обреновић, краљ ПетарI Карађорђевић,
престолонаследник Александар Карађорђевић,
Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин
Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...).

Оквирни број часова по темама:
Српска држава и државност – 34 часа;
Српски народ у југословенској држави –
16часова;
Достигнућа српске културе – 13часова;
Српски народ и Србија у савременом
свету – 11часова.
Препоруке за реализацију наставе:
структура програма конципирана је с
циљем да помогне наставнику у
планирању непосредног рада са
ученицима, олакшавајући му
одређивање обима и дубине обраде
појединих наставних садржаја,
за сваку тематску целину дати су
циљеви, исходи и садржаји, а исходи
треба да послуже да наставни процес
буде тако обликован да се наведени
циљеви остваре,

рпски народ у југословенској држави

Проширивање
знања о
југословенској
идеји и
носиоцима идеје
стварања
југословенске
државе.
Разумевање
међународног
контекста у коме
настаје
југословенска
држава.
Проширивање
знања о
одликама
југословенске
државе.
Проширивање
знања о
положају
српског народа у
југословенској
држави.
Уочавање улоге
знаменитих
личности у
политичком
животу
југословенске
државе.
Сагледавање
међународног
положаја
југословенске
државе.

образложи најважније мотиве и
узроке стварање југословенске
државе;
уочи значај настанка
југословенске државе за српски
народ;
идентификује одлике
југословенске државе као
монархије и као републике;
разликује особености
друштвено-политичких
система који су постојали у
југословенској држави;
уочи и разуме међународни
положај југословенске државе;
образложи допринос
југословенских
антифашистичких покрета
победи савезника у Другом
светском рату;
именује најважније личности
које су утицале на друштвенополитичка збивања у
Југославији.

Југословенска идеја и конституисање државе.
Одлике политичког система у југословенској
краљевини (политичке борбе, Видовдански и
Октроисани устав, лични режим краља
Александра, стварање Бановине Хрватске и
отварање српског питања).
Априлски рат и последице пораза, геноцид над
Србима у НДХ.
Отпор, устанак и грађански рат.
Биланс рата и допринос Југославије победи
антифашистичке коалиције.
Проглашење републике и изградња новог
државног и друштвеног уређења.
Сукоб Југославије и социјалистичких земаља –
резолуција Информбироа, Голи оток.
Југославија између истока и запада.
Разбијање и распад Југославије – пораз
Југославије као идеје, политичког пројекта и
друштвеног система, велике силе и
југословенска криза, ратови у Словенији,
Хрватској, Босни и Херцеговини, настанак
нових држава, сукоби на Косову и Метохији и
НАТО интервенција 1999, Косовско питање,
раздвајање Србије и Црне Горе.
Најзначајније личности (краљ Александар I
Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић,
Љуба Давидовић, Светозар Прибићевић,
Антон Корошец, Милан Стојадиновић, Влатко
Мачек, кнез Павле Карађорђевић, краљ Петар
II Карађорђевић, генерал Драгољуб
Михаиловић, генерал Милан Недић, Анте
Павелић, Јосип Броз Тито, Слободан
Милошевић, Фрањо Туђман...).

Препоруке за реализацију наставе:
садржаје треба прилагођавати
ученицима, како би најлакше и најбрже
достигли наведене исходе,
наставник има слободу да сам одреди
распоред и динамику активности за
сваку тему, уважавајући циљеве
предмета,програм се може допунити
садржајима из прошлости завичаја,
чиме се код ученика постиже јаснија
представа о историјској и културној
баштини у њиховом крају (археолошка
налазишта, музејске збирке),
у школама на наставном језику неке од
националних мањина могу се обрадити
и проширени наставни садржаји из
прошлости тог народа,
важно је искористити велике
могућности које историја као наративни
предмет пружа у подстицању ученичке
радозналости, која је у основи сваког
сазнања,
наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича” богата
информацијама и детаљима, не зато да
би оптеретили памћење ученика, већ да
би им историјски догађаји, појаве и
процеси били предочени јасно,
детаљно, живо и динамично,
посебно место у настави историје имају
питања, како она која поставља
наставник ученицима, тако и она која
долазе од ученика, подстакнута оним
што су чули у учионици или што су
сазнали ван ње користећи различите
изворе информација,
добро осмишљена питања наставника
имају подстицајну функцију за развој
историјског мишљења и критичке
свести, не само у фази утврђивања и
систематизације градива, већ и у самој

Достигнућа српске културе

Разумевање
појма српског
културног
простора.
Развијање свести
о вишевековном
континуитету
српске културе.
Сагледавање
српске културе
као дела
европске
културног
наслеђа.
Проширивање
знања о
највишим
дометима и
представницима
српске културе.
Развијање свести
о значају
образовања за
општи културни
напредак.
Уочавање
промена у
свакодневном
животу код Срба
кроз векове.

разликује периоде у којима су
настала најзначајнија дела
српске културе;
упореди одлике српске културе
различитих периода;
објасни утицаје историјских
збивања на културна кретања;
опише одлике свакодневног
живота код Срба у различитим
епохама и областима;
именује најважније личности
које су заслужне за развој
српске културе.

Средњовековна култура Срба (језик и писмо,
верски карактер културе, Мирослављево
јеванђеље, књижевност, најзначајније
задужбине, правни споменици).
Последице сеоба на српску културу (утицај
западноевропских културних кретања на
српску културу).
Успон грађанске класе.
Свакодневни живот сеоског и градског
становништва.
Културна и просветна политика – оснивање
Велике школе, Универзитета, академије наука,
Народног позоришта.
Европски културни утицаји.
Личности – Свети Сава, деспот Стефан
Лазаревић, монахиња Јефимија, Доситеј
Обрадовић, Вук Караџић, Сава Текелија,
Петар IIПетровић Његош, Паја Јовановић,
Урош Предић, Надежда Петровић, Лаза
Костић...).
Српска култура као део југословенског
културног простора (културна сарадња и
прожимања, наука, уметнички покрети,
хуманитарне и спортске организације,
популарна култура, личности – Никола Тесла,
Михајло Пупин, Михаило Петровић Алас,
Јован Цвијић, Милутин Миланковић,
Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Јован
Дучић, Ксенија Атанасијевић, Слободан
Јовановић, Сава Шумановић, Иван
Мештровић, Иво Андрић, Милош Црњански,
Бојан Ступица, Десанка Максимовић,
Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Александар
Петровић, Александар Поповић, Емир
Кустурица, Душан Ковачевић…).

Препоруке за реализацију наставе:
у зависности од циља који наставник
жели да оствари, питања могу имати
различите функције, као што су:
фокусирање пажње на неки садржај или
аспект, подстицање поређења, трагање
за појашњењем, настава би требало да
помогне ученицима у стварању што
јасније представе не само о томе шта се
десило, већ и зашто се то десило и какве
су последице из тога проистекле,у
настави треба што више користити
различите облике организоване
активности ученика (индивидуални рад,
рад у пару, рад у групи, радионице или
домаћи задатак),
да би схватио догађаје из прошлости,
ученик треба да их „оживи у свом уму”,
у чему велику помоћ може пружити
употреба различитих историјских
текстова, карата и других извора
историјских података (документарни и
играни видео и дигитални материјали,
музејски експонати, илустрације),
обилажење културно-историјских
споменика и посете установама
културе,
коришћење историјских карата
изузетно је важно јер омогућавају
ученицима да на очигледан и сликовит
начин доживе простор на коме се неки
од догађаја одвијао, помажући им да
кроз време прате промене на одређеном
простору,

Српски народ и Србија у савременом свету

Разумевање
политичких и
економских
односа у
савременом
свету.
Сагледавање
међународног
положаја Србије.
Проширивање
знања о
најзначајнијим
међународним
организацијама
и чланству
Србије у њима.
Проширивање
знања о
последицама
научнотехнолошког
развоја на живот
савременог
човека.

идентификује најважније
чиниоце у међународним
политичким и економским
односима;
разуме место и улогу Србије у
савременом свету;
утврди значај чланства Србије
у међународним
организацијама;
објасни утицај савремених
техничких достигнућа на
повезивање људи у свету.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и књижевност
Географија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава

Најутицајније државе и организације у
међународним политичким и економским
односима.
Улога Организације уједињених нација у
очувању мира у свету, борби против
сиромаштва и заштити културних споменика.
Геополитички положај Србије.
Чланство Србије у регионалним, европским и
светским организацијама (Савет Европе,
ОЕБС, ОУН…).
Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна
Гора, Република Српска, Срби у дијаспори).
Свет почетком XXI века – научни и
технолошки развој, Интернет, утицај медија на
јавно мњење, популарна култура,
глобализација, тероризам, еколошки
проблеми...

Препоруке за реализацију наставе:
треба искористити и утицај наставе
историје на развијање језичке и говорне
културе (беседништва), јер историјски
садржаји богате и оплемењују језички
фонд ученика,
у раду са ученицима неопходно је
имати у виду интегративну функцију
историје, која у образовном систему,
где су знања подељена по наставним
предметима, помаже ученицима да
постигну целовито схватање о
повезаности и условљености
географских, економских и културних
услова живота човека кроз простор и
време,
пожељно је избегавати фрагментарно и
изоловано учење историјских чињеница
јер оно има најкраће трајање у памћењу
и најслабији трансфер у стицању
других знања и вештина,
у настави треба, кад год је то могуће,
примењивати дидактички концепт
мултиперспективности,
одређене теме, по могућности, треба
реализовати са одговарајућим
садржајима из сродних предмета.

Назив предмета:

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Годишњи фонд часова:
Разред:

37
први

Циљеви предмета:

ЕМА

ЦИЉ

Схватање односа човека и животне средине;
Разумевање структуре екосистема и биосфере;
Схватање концепта одрживог развоја;
Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека.
ОБАВЕЗНИ И
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
да:
ПО ТЕМАМА

Упознавање са
предметом
истраживања и
значајем екологије
Схватање структуре
екосистема/биосфере
и процеса који се у
њима одвијају
Разумевање значаја
биодиверзитета за
опстанак живота на
Земљи

дефинише предмет истраживања и значај
екологије
објасни структуру екосистема
објасни процесе који се одигравају у
екосистему
анализира међусобне односе организама у
ланцима исхране
објасни структуру биосфере
анализира биогеохемијске циклусе у
биосфери
утврђује значај биодиверзитета за опстанак
живота на Земљи

Дефиниција, предмет
истраживања и значај
екологије
Структура екосистема
Процеси који се одигравају у
екосистему
Биодиверзитет
Биосфера као јединствени
еколошки систем Земље

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
евидентирања и оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз комбинацију
различитих облика наставног рада и врста
наставе (дидактичких модела)
(37 часова)

Основни појмови екологије

Место реализације наставе
Кабинет за биологију, виваријум, биолошка
радионица, универзална учионица,
адекватни објекти изван школског
комплекса, природа
Препоруке за реализацију наставе
поштовање свих дидактичких принципа
примена природних наставних средстава,
реализација теренске наставе, реализација
биолошких/еколошких наставних
екскурзија
комбиновање различитих дидактичких
модела (проблемска, тимска настава
биологије)
реализација самосталних ученичких радова
(есеји, презентације, реферати, пројекти

Животна средина и одрживи развој
Еколошка култура

Упознавање са
изворима и врстама
загађивања животне
средине
Разумевање
концепта одрживог
развоја
Разумевање значаја
различитих облика
заштите и
унапређивања
животне средине
Развијање свести о
последицама
глобалних
климатских промена

наведе изворе загађивања животне средине
анализира врсте загађивања свог
непосредног окружења
процени последице загађивања животне
средине
објасни значај одрживог развоја
наведе облике енергетске ефикасности
наведе узроке нестајања биљних и
животињских врста на територији Србије
испољи одговоран однос према домаћим
животињама, кућним љубимцима,
огледним животињама, крзнашицама и
осталим угроженим животињским и
биљним врстама
процени последице глобалних климатских
промена

Извори загађивања животне
средине
Последице загађивања
животне средине
Заштита животне средине и
одрживи развој
Глобалне промене у животној
средини и њихове последице

Упознавање са
начинима и значајем
одржавања личне
хигијене и хигијене
животног и радног
простора
Схватање значаја
правилне употребе
производа
Разумевање
различитих утицаја
на здравље човека

објасни значај одржавања личне хигијене,
хигијене животног и радног простора
разликује адитиве опасне по здравље
објасни значај употребе производа у
складу са декларацијом и упутством у
циљу очувања сопственог здравља и
заштите животне средине
процени значај употребе биоразградиве
амбалаже
објасни начине и значај одлагања отпада
протумачи утицаје стреса, буке,
психоактивних супстанци, брзе хране и
физичке активности на здравље човека

Уређење животног и радног
простора
Потрошачка култура
Употреба ГМ хране
Утицај савременог начина
живота на здравље човека

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Хемија
Физика

Оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика (путем
усмене и писане провере знања, тестирања,
израде презентација и пројеката)
Oквирни број часова по темама
основни појмови екологије (6 часова)
животна средина и одрживи развој (20
часова)
еколошка култура (11 часова)

Исхрана људи
ГЕОГРАФИЈА
Годишњи фонд часова:

74

Разред:

први
Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука;
Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи;
Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на
територији Републике Србије;
Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају
становништва;
Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света;
Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног
идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету;
Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју;
Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењуи за активно учествовање у заштити, обнови и
унапређивању животне средине.

Циљеви предмета:

ТЕМА ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И
НАЧИН
ПРЕПОРУЧЕНИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

Стицање знања о
предмету проучавања,
подели, значају и месту
географије у систему
наука

Увод

Уочавање и схватање
корелативних односа
између географије и
других природних и
друштвених наука

дефинише предмет изучавања, значај, развој и
место географије у систему наука
разликује природне и друштвене елементе
географског простора и схвата њихове узајамне
узрочно-последичне везе и односе
одреди место географије у систему наука
препозна значај и практичну примену географских
сазнања

Предмет проучавања,
подела и значај
Место географије у
систему наука

На почетку теме ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (74 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
коришћење савремених
електронских помагала,
аналогних и дигиталних
географских карата различитог
размера и садржаја
коришћење информација са
Интернета
коришћење интерактивних метода
рада

Проширивање знања о
положају, месту и
улози Србије на
Балканском полуострву
и југоисточној Европи

Савременекомпоненте географског положаја Србије

Уочавњем општих
географских
карактеристика
сагледати сложене
друштвено-економске
процесе и промене у
jугоисточној Европи на
Балканском
полуострву и у нашој
држави.

дефинише појам и функције државних граница,
разуме државно уређење Србије и познаје државна
обележја: грб, заставу, химну
лоцира на карти положај и величину територије
Србије уз кратак опис битних карактеристика
граница са суседним земљама
дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на
карти Балканско полуострво и идентификује
његове опште географске карактеристике: физичке,
културне и демографске
анализира промене на политичкој карти Балканског
полуострва: настанак и распад Југославије,
стварање нових држава и облици њихове сарадње
дефинише појам географски положај и наведе
његову поделу
одреди укупан географски положај Србије
(повољан, неповољан), анализом својстава
чинилаца који га формирају: апсолутни и релативни
положај
дискутује о предностима и недостацима
географског положаја Србије

Површина, границе,
државно уређење и
државна обележја Србије
Регионалне географске
компоненте у светлу
савремених процеса на
Балканском полуострву и
југоисточној Европи
Компоненте географског
положаја Србије

коришћење основне литературе
уз употребу савремених
технологија за презентовање
користити географске и
историјске карте опште и
тематске
коришћење писаних извора
информација (књиге, статистички
подаци, часописи...)
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршит кроз:
праћење остварености исхода
тестови знања
Оквирни број часова по темама
увод (најмање 3 часа)
савремене компоненте
географског положаја Србије
(најмање 4часа)
природни ресурси Србије и њихов
економско географски значај (
најмање 14 часова)
становништво Србије (најмање 7
часова)
насеља Србије (најмање8 часова)
привреда Србије (најмање10
часова)
регионалне целине
Србије(најмање 10 часова)
Србија и савремени процеси у
Европи и свету (најмање 8 часова)

Стицање нових и
продубљених знања о
природи Србије и
њеном утицају на
живот и привредне
делатности људи

рбије и њихов економско географски значај

Сагледавање физичкогеографских
компонената простора
Србије и разумевање
њиховог значаја за
живот људи и
могућности развоја
привреде

одреди у геолошком саставу Србије заступљеност
стена различите старости, састава и порекла,
значајних за појаву руда и минерала
лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије
велике целине: Српско-македонску масу, Карпатобалканиде, Унутрашње динариде, Централне
динариде и Панонску депресију и објасни њихов
постанак (деловање унутрашњих тектонских и
спољашњих сила)
идентификује основне макро-целине рељефа
Србије: Панонски басен и Планинску област
кратко опише постанак Панонског басена, одвоји
панонску Србију: Панонску низију и јужни обод
Панонског басена са прегледом главних елемената
рељефа
одреди планинску област и направи картографски
преглед громадних, карпатско-балканских,
динарских планина и већих котлина
објасни елементе и факторе климе, разликује
климатске типове у Србији и њихове одлике
направи преглед водног богатства Србије: одреди
на карти развођа сливова, лоцира транзитне и
домицилне реке, објасни постанак, поделу и значај
језера и термоминералних вода
закључује о економском значају вода за снабдевање
насеља, наводњавање тла, производњу
хидроенергије, пловидбу, рибарство и туризам
дискутује о загађивачима, последицама и мерама
заштите
дефинише појам земљиште (тло), одреди типове тла
на простору Србије, њихов састав и карактер
познаје утицај физичко-географских фактора на
формирање типова вегетације и разноврсност
животињског света панонске и планинске области
Србије
дефинише: појам природна средина, предмет
проучавања заштите природе, значај заштите и
унапређивања природе
наведе елементе природне средине, загађиваче воде,
ваздуха, земљишта; последице загађивања и мере
заштите

Геолошки састав и
постанак основних
геотектонских целина
Панонска Србија и јужни
обод Панонског басена
Планинско- котлинска
Србија. Родопске,
Динарске и Карпатскобалканске планине.
Клима. Одлике и
економско-географски
значај
Воде и водни ресурси.
Реке, језера и
термоминералне воде одлике и економскогеографски значај
Састав и карактер тла у
Србији - економскогеографски значај.
Биљни и животињски свет.
Одлике и економскогеографски значај
Заштита, очување и
унапређивање природе
Заштићена природна добра
у Србији

ништво Србије

опише антропогеографска обележја и историјскоПроширивање знања о
географски континуитет насељавања Србије
демографском развоју и објасни кретањестановништва и територијални
распореду
размештај становништва у Србији
становништва у Србији укаже на промену броја становника Србије и наведе
факторе који условљавају промене становништва
Уочавње
уз помоћ графичких метода анализира основне
демографскихпроблема демографске одлике; објашњава их, врши
и могућности њиховог
предвиђања и изводи закључке
превазилажења за
дефинише појмове: наталитет, морталитет и
свеукупни друштвеноприродни прираштај
економски развитак
дефинише појам миграције и разликује типове и
наше земље
видове миграција
објасни структуру становништва у Србији
Формирање свести
(биолошка, економска, социјална, национална)
онеговању националног разликује појмове националног, етничког и
и културног идентитета културног идентитета
изгради став о једнаким правима људи без обзира
на расну, националну, верску и другу припадност
објасни демографске проблеме и популациону
политику у Србији
дефинише појам дијаспоре
лоцира подручја на којима живи српско
становништво у непосредном и ширем окружењу
(Мађарска, Румунија, Македонија, Албанија, Црна
Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија)
разликује оазну, компактну и појединачну
насељеност српског становништва у подручјима
непосредног и ширег окружења
објасни основне карктеристике становништва
Републике Српске
лоцира аутохтоне српске територије (северни
делови Далмације, Лика, Кордун, Банија, Славонија
и Барања)
објасни радне миграције у европске земње и
именује државе и градове у којима има нашег
становништва
објасни исељавање нашег становништва на
ваневропске континенте
разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске
земље

Антропогеографска
обележја. Историјскогеографски континуитет
насељавања Србије
Кретање и територијални
размештај становништва
(наталитет, морталитет и
природни прираштај)
Миграције. Појам, значај,
типови и видови
Структура становништва:
биолошка, економска,
социјална,национална
(етничка и верска)
Демографски проблеми и
популациона политика у
Србији
Срби у непосредном и
ширем окружењу
Срби и наше
становништво у Европи
и ваневропским
континентима. Однос
дијаспоре и Србије

Проширивање знања о
насељима и факторима
њиховог развоја
Разумевање вредности
сопственог културног
наслеђа и повезаности
са другим културама и
традицијама

Насеља Србије

Развијање свести о
вредности и значају
антропогених
културних добара
Уочавање
трансформације насеља
и њихових мрежа и
система

дефинише појам насеља
објасни постанак, развој и размештај насеља
Србије
наведе факторе развоја и трансформације насеља и
њихових мрежа и система
лоцира градске центре Црбије
образложи улогу градских центара у регионалној
организа-цији Србије
лоцира осовине (појасеве) развоја Србије:
Дунавско-савска, Велико-моравска и Јужноморавска
разликује врсте, функције и типове насеља.
опише карактеристике урбаних целина.
разликује значење појмова урбанизација, деаграризација, индустријализација и терцијаризација.
именује антропогена културна добра и објасни
њихову заштиту

Постанак, развој и
размештај насеља Србије
Подела насеља.Сеоска,
градска, приградска и
привремена
Економско-географски
фактори развоја и
трансформације насеља и
њихових мрежа и система
(урбанизација,
деаграризација,
индустријализација и
терцијаризација)
Градски центри и њихова
улога у регионалној
организа-цији Србије
Осовине (појасеви) развоја
Србије: Дунавско-савска,
Велико-моравска и Јужноморавска
Антропогена културна
добра и њихова заштита.

Проширивање и
продубљивање знања о
привреди Србије и
њеним основним
карактеристикама

Привреда Србије

Сагледавање
потенцијала и
могућности Србије за
њену конкурентност у
светској привреди

анализира утицај природних и друштвених чиниоца
на условљеност развоја и размештаја привреде
Србије и групише гране привреде по секторима
објасни како природни и друштвени фактори утичу
на развој и размештај пољопривреде Србије
дефинише гране пољопривреде у ужем смислу
(земљорадња и сточарство) и ширем смислу
(шумарство, лов и риболов), наведе значај
пољопривреде
препозна основне функције шумарства, значај
шума, факторе који их угрожавају и мере заштите
утврди значај лова и риболова
дефинише значај Енергетике и Рударства; наведе
енергетске ресурсе и минералне сировине и направи
њихов картографски преглед на територији Србије
објасни појмове: индустрија и индустријализација,
одрживи развој и наведе факторе развоја и
размештаја, поделу индустрије и њен значај
анализира утицај природних и друштвених фактора
на развој саобраћаја, кратко опише врсте саобраћаја
и њихов значај
направи картографски преглед главних друмских и
железничких праваца у Србији, пловних река и
канала, већих лука и аеродрома
дефинише појмове: трговина, трговински и платни
биланс и одреди значај трговине
анализира утицај природних и друштвених фактора
на развој туризма, дефиншие и наведе поделу
туризма

Развој, размештај и
основне карактеристике
привреде Србије
Пољопривреда - развој,
значај и подела
Шумарство, лов и риболов
Рударство и енергетика
Индустрија - појам,
подела, структура и значај
Саобраћај и трговина
Туризам

Регионалне целине Србије



Стицање и
проширивање
географских знања
орегионалним целинама
Србије и сагледавање
њихових
специфичности










Србија и савремени процеси у Европи и Свету





Стицање знања о
савременим политичким
и економским
процесима у Европи и
свету као услова
напретка свих земаља и
народа
Стварање реалне слике о
Србији у светским
размерама и савременим
међународним
процесима










дефинише појам регије и направи картографски преглед
регионалних целина Србије
лоцира на карти Србије границе Војводине и њених
предеоних целина и препозна њене природне и друштвене
одлике
потврди на карти Србије границе Шумадије и Поморавља
и наведе њихове природне и друштвене одлике
препозна на карти Србије границе западне Србије и
опише њене природне и друштвене одлике
идентификује на карти Србије Старовлашко-рашку висију
уз анализу њених природних и друштвених одлика
лоцира на карти Србије границе источне Србије и наведе
њене природне и друштвене одлике
препозна на карти Србије границе јужног Поморавља и
препозна његове природне и друштвене одлике
потврди на карти Србије границе Косова и Метохије и
дискутује о његовим природним и друштвеним одликама
дефинише појмове: процес интеграције, демократска
регионализација, глобализација
објасни економске интеграције на Балкану и у
југоисточној Европи и познаје мирољубиву политику
Србије у међународним оквирима и на Балкану
лоцира на карти Европе земље чланице ЕУ, опише
историјат развоја, наведе циљеве и дефинише проблеме
унутар Уније
објасни услове које Србија треба да испуни да би постала
равноправна чланица заједнице.
разликује улогу, значај и видове деловања међународних
организација: (CEFTA, EFTA, NAFTA, OECD, OPEK,
APEK, G8, BRIK...)
објасни улогу, значај и видове деловања Светске банке и
Међународног монетарног фонда и улогу Србије у овим
организацијама
опише историјат развоја УН, наведе циљеве и структуру
организације и образложи привженост Србије УН
дефинише појам глобализације и разликује одлике
политичке, територијалане, економске, културне и другe
видовe глобализације.Објасни приоритете Србије у
погледу процеса глобализације

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА





Српски језик и књижевност
Историја
Стручни предмети у зависности од образовног профила
Грађанско васпитање





















Војводина
Шумадија и Поморавље
(западно и велико)
Западна Србија
Старовлашко-рашка висија
Источна Србија
Јужно Поморавље
Косово и Метохија

Сарадња Србије са другим
државама и међународним
организацијама
Европска унија оснивање,чланице,
циљеви,проблеми, фондови и
њихова приступачност
Однос Србије према осталим
европским и ваневропским
економским и политичким
интеграцијама
Светско тржиште капитала,
структура и међународни
значај
Уједињене нације. Структура
и међународни значај.
Србија и УН
Глобализација као светски
процес



Верска настава

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
Годишњи фонд часова:

64

Разред:

четврти

ТЕМА

ЦИЉ

Структура и
организација
друштва

Упознавање са функционисањем,
структуром и организацијом
друштва

Дражава и
политика

Упознавање са политиком као
вештином управљања друштвом
Оспособљавање за демократско
мишљење
Упознавање са функционисањем
државних институција и органа
власти с посебним освртом на
локалну самоуправу

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:
схвати структуру и
организацију друштва
објасни улогу друштвених
група с посебним освртом на
брак и породицу
схвати друштвену поделу
рада
објасни узроке друштвеног
раслојавања
наведе друштвене установе
и друштвене организације и
направи разлику између њих
разликује особености
сеоског и градског
становништва
објасни појам, развој и
облике суверености и
демократије
опише улогу политике у
друштву
зна државне симболе и
елементе државности
разликује законодавну,
извршну и судску власт
разликује удружења грађана
и политичке партије
препозна идеолошке разлике
партија и поделу на левицу,

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Појам и елементи
друштва
Друштвене групе
Брак и породица
Друштвена подела рада
Друштвено раслојавање
Друштвене установе и
организације
Насеља и становништво

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (64 часа)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици

Сувереност
Појам и развој
демократије
Политика - вештина
управљања друштвом
Конститутивни елементи
државе
Државни симболи
Подела власти
Oрганизације грађана
Политичке партије
Избори
Скупштина

Препоруке за реализацију наставе
Користити актуелне примере из
штампе и других медија релевантне
за предмет
Користити Устав и релевантне
законе у зависности од садржаја
који се обрађује
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Устав и правна
држава

Упознавање са Уставом Републике
Србије, његовим историјским
претечама и правосудним системом
Републике Србије

Људска права и
слободе

Богаћење знања о људским правима
и слободама и о улози појединца у
друштвеном и политичком животу

десницу и центар
схвати изборни поступак и
конституисање скупшине и
владе
разликује државне органе
власти
разликује аутономију и
локалну самоуправу
разуме функционисање
локалне самоуправе
схвати значај устава као
највишег правног акта
разликује устав од закона
направи преглед развоја
уставности у Србији
разликује уставност и
законитост
уочи значај владавине права
и правне државе
зна основне одредбе Устава
Републике Србије
схвати функционисање
правосудног система
Републике Србије
разликује врсте судских
поступака

Државни органи власти
Аутономија
Локална самоуправа

схвати људска права и
слободе и свој положај у
друштву
зна на који начин се штите
права и слободе грађана

Појам грађанина и
његове обавезе и права
Лична права и слободе
грађана
Политичка права и
слободе грађана
Економска права и
слободе грађана
Породично право

Значење појма устав
Историјски развој
уставности
Врсте устава
Уставност и законитост
Владавина права –
правна држава
Устав Републике Србије
Правосудни систем
Републике Србије
(судова и тужилаштава)
Мрежа судова у
Републици Србији
- Врховни касациони суд
- Виши суд
- Апелациони суд
- Основни суд
Судски поступци

Оквирни број часова по темама
Структура и организација друштва
(12часова)
Дражава и политика (18часова)
Устав и правна држава (11 часова)
Људска права и слободе (6 часова)
Култура и друштво (12 часова)
Друштвене промене и развој
друштва (5 часова)

Остала права и слободе
грађана
Заштита права и слобода
грађана

Култура и
друштво

Развијање знања о културним
тековинама

Друштвене
промене и развој
друштва

Оспособљавање за живот у друштву
изложеном сталним променама и
изазовима које доноси развој
савременог друштва
Стицање знања о хоризонталној и
вертикалној покретљивости друштва
и

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Историја

уочи разлику и сличности
између културе и
цивилизације
схвати настанак религије и
религиског мишљења
идентификује
монотеистичке религије и
објасни специфичности
хришћанства
разликује обичај и морал
схвати разлику између
уметности, масовне културе,
подкултуре, шунда и кича
идентификује друштвене
промене
зна основне карактеристике
хоризонталне и вертикалне
покретљивости
препозна друштвени развој
формира став према
савременим тенденцијама у
развоју глобалног друштва

Појам културе и
цивилизације
Религија
Настанак религијског
мишљења
Монотеистичке религије
Хришћанство
Обичај и морал
Уметност
Масовна култура

Појам и врсте
друштвених промена
Друштвена
покретљивост
Друштвени развој

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

37

Разред:

први

ТЕМА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ЈА, МИ И ДРУГИ

ЦИЉ

Анализира своје особине и уме да их
Подстицањ ученика на
представи другима
међусобно упознавање
Препозна, анализира сличности и
Подстицање ученика
разлике
да сагледају међусобне
унутар групе
сличности и разлике и
уваже их
Прихвата друге ученика и уважава
њихову различитост
Препозна предрасуде,стереотипе,
дискриминациј,нетолеранцију по
различитим основама .
Препозна последице постојања
нетолеранцје,
дискриминације,стереотипа,
предрасуда

КОМУНИКАЦИЈА Оспособљавање
У ГРУПИ
ученика за
комуникацију у групи

Искаже,образложи и брани мишљење
аргументима
Активно слуша
Дебатује и дискутује на
неугрожавајући начин, уважавајући
мишљење других
Објасни разлику између дијалога и
дебате

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Изради,,лични беџа'' ,
представи своје особине и
карактеристике другима
Драматизација ,,У купеу''

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (37часова)

Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени
Место реализације наставе
су за сваку радионицу
Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Активности у уводном делу
програма треба тако организовати
да се обезбеди међусобно
упознавање ученика, упознавање
ученика са циљевима и наставним
садржајима предмета, али и тако
Анализира карактеристике да пруже наставнику почетни
увид у то са каквим знањима,
дебате и осмишљава и
ставовима и вештинама из
организује дебату на
области грађанског васпитања
изабрану тему
група располаже.
Реализација програма треба да се
Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у одвија у складу са принципима
активне, проблемске и
приручнику и осмишени

су за сваку радионицу
Објасни разлоге и начине настанка
гласина у
свакодневној комуникацији и
објасни
последице које изазивају гласине

ОДНОСИ У
ГРУПИ/
ЗАЈЕДНИЦИ

Оспособљавање
ученика за рад у
групи/тиму и
међусобну сарадњу

Подстицање ученика
да сукобе решавају на
конструктиван начин и
да избегавју сукобе

Оспособљавање
ученика да препозна
примере насиље у
својој средини

Ради у групи/тиму
Препозна прдености групног/тимског
рада
Учествује у доношењу групних одлука
Разликје могуће облике учешћа младих
Објасни потрбу,важност
партиципације младих
Објасни степене и облике учешћа
младих у сакодневном животу
Објасни разлоге,ток и последице
сукоба
Објасни ефекте конфликта на ток
комуникације
Уочи факторе који одређују понашање
у ситуацијама конфликта
Анализира сукоб из различитих улова,
(препознаје потребе и страхове актера
сукоба) и налаи конструктивна решења
прихватљива за обе стране у сукобу.
Образложи предности конструктивног
начине решавања сукоба
Објасни значај посредовања у сукобу

Препозна и објасни врсте насиља
Детектује,анализира узроке насиља (у

истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном
разменом информација унутар
групе.
Добар индикатор успешне наставе
је способност ученика да
Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у адекватно примењују стечена
знања и вештине и да у пракси
приручнику и осмишени
изражавају ставове и вредности
су за сваку радионицу
демократског друштва.
Наставник треба да пружи
Анализира
карактеристике понуђених неопходну помоћ и подршку
ученицима у припреми и
начина групног
реализацији активности,а заједно
одлучивања
са групом да обезбеди повратну
информацију о њеној успешности.
У реализацији овог програма
наставник је извор знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у Повратна информација је од
великог значаја не само за процес
приручнику и осмишени
стицања сазнања, већ и за
су за сваку радионицу
подстицање самопоуздања,
учешћа у раду групе и
Анализира задате
мотивације за предмет
конфликтне ситуације
примењујући препоручене За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би
начине анализе .
требала да буде већа од 25
ученика. Оптималан број ученика
је 15-20 ученика
Оцењивање

својој средини, међу вршњацима,
школи)
Детектуј,анализира могуће начине
реаговања појединца у ситуацијама
вршњачког насиља , из позиције жртве
насиља и из позиције посматрача
Прихвати одговорност за сопствено
понашање

Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
Користи прилоге и радне
праћење остварености исхода
материјале који се налазе у тестове знања
приручнику и осмишени
тестове практичних вештина
су за сваку радионицу
Оквирни број часова по темама
Ја, ми и други (9часова)
Комуникација у групи (8 часова)
Анализира ситуације
Односи у групи/заједници (20
насиља из новинских
часова)
текстова и ситуације
насиља које су се догодиле
у њиховој средини

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

35

Разред:

други

ТЕМА

ЦИЉ

ПРАВА И
Упознавање
ОДГОВОРНОСТИ ученика са
врстама права и
природом
(универзалност,
целовитост,
недељивост)
Упознавање
ученика са
нчинима и
механизмима
заштите правамеђународним и

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
Објасни значење и смисао људских права
Разликује врсте људских права (лична,
политичка, социјалноекономска,
културна, здравствена права)
Анализира и објашњава однос права и
одговорности
Објасни целовитост и узајамну
повезаност људских права
Објасни универзалност и развојност
људских права
Објашњава потребу посебне заштите
права детета
Проналази примере и показатеље
остваривања и кршења људских праваа
Процени положај појединца и

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су
за сваку радионицу
Анализира међународне и
домаће документе о заштити
људских права и права
детета
Анализира садржај
појединачним члановима

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (35часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици

домаћим
документима
која гарантују
остваривање и
заштиту права
сваком
појединца
Сагледавање
значаја личног
ангажовања у
заштити
сопствених
права али и
права других
људи

ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈЕ

Подстицање
ученика на
активну
партципацију у
животу школе
Развијање
вештина
планирања
акција

друштвених група, са аспекта људских
права
Објасни механизме и начине за заштиту
људских права
Анализира и тумачи основна
међународна и домаћа документа из
области људских права
Објасни улогу најзначајнијих
институција и процедуре заштите
људских права
Објасни улогу појединца и група у
заштити људских права

Конвенције о правима детета
људи/детета

Идентификује проблеме у својој локалној
заједници/ школи

Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су
за сваку радионицу

Анализира изабране проблеме, изучава
их
Предлаже активности и дискутује о
њимаа са осталим члановима тима
Сарађује са члановима тима и учествује у
доношењу одлука
Формулише циљеве и кораке акције
Иницира активности ,прати их и оцењује
их

Осмишљава план акције
према понуђеној структури и
корацима пројектног
планирања

Препоруке за реализацију наставе
Активности у уводном делу програма
треба тако организовати да се
обезбеди међусобно упознавање
ученика, упознавање ученика са
циљевима и наставним садржајима
предмета, али и тако да пруже
наставнику почетни увид у то са
каквим знањима, ставовима и
вештинама из области грађанског
васпитања група располаже.
Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и истраживачке
наставе са сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из друштвеног
контекста прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.
Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине
и да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.
Наставник треба да пружи неопходну
помоћ и подршку ученицима у
припреми и реализацији активности,а
заједно са групом да обезбеди
повратну информацију о њеној
успешности.
У реализацији овог програма
наставник је извор знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
Повратна информација је од великог

Представи,путем јавне
презентацију,нацрт акције и резултате
акције.

значаја не само за процес стицања
сазнања, већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе и
мотивације за предмет
За успешно реализовање наставе број
ученика у групи не би требала да
буде већа од 25 ученика. Оптималан
број ученика је 15-20 ученика
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода
2.тестове знања
3.тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Права и одговорности (18часова)
Планирање и извођење акције
(17 часова)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

35

Разред:

трећи
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ТЕМА

ЦИЉ

ДЕМОКРАТИЈА
И ПОЛИТИКА

Разумевање појмова
демократија,политика,власт, Објасни појмове демократија,
грађански живот
политика, власт, грађански живот
Упознавање са
механизмима
функционисања

Објасни ( разлике демокрацког од
недемокрацког начина одлучивања

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Користи прилоге и радне
материјале који се налазе
у приручнику и осмишени
су за сваку радионицу

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз

ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО

демократије и
институцијама демократије

Објасни разлике непосредне од
посредне демократије

Сагледавање значаја и
начина контроле и
ограничења власти у
демократији

Анализира различите начине
ограничавања власти

Сагледавање улоге
грађанина/грађанке у
демократском друштву

Објасни политичко одређење појма
грађанин/грађанка
Објасни значај поштовања закона у
демократској држави
Објасни улогу локалне самоуправе и
послове којима се бави
Објасни карактеристике и улогу
цивилног друштва
Детектује могућности утицаја грађана
на власт, правни и политичи систем
(различите форме грађанског
удруживања, различите форме
грађанских иницијатива и акција )
Детектује и анализира факторе који/
ометају/ подстичу демократски развој
друштва

Упознање се са радом
локалне самоуправе
Сагледавање улоге и
карактеристика цивилног
друштва у демокатији
Сагледавање значаја и
начина учествовања
грађанина/грађанке у
политици

ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И
ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ

Упознавање ученика са
суштином грађанских,
политичких права и правом
на грађанску иницијативу
Сагледавање улоге и
грађана у остваривању
људских права у
демократском друштву

следеће облике наставе:
теоријска настава ( 35 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици

Разликује надлежности
законодавне,извршне и судске власти

Објасни појам људских права
Наведе врсте људских права и објасни
њихов садржај
Детектују примере
поштовања/кршења људских права у
актуелним медијима
Објасни улогу појединца у заштити и
оствариању људских права
Објасни појам грађанска иницијатива
Наведе надлежности општине и
послове којима се бави
Разликује формалну од нефомалне

Користи прилоге и радне
материјале који се налазе
у приручнику и осмишени
су за сваку радионицу
Посета локалној
самоуправи где га
заослени упознају са
службама, пословима и
начином свог рада

Користи прилоге и радне
материјале који се налазе
у приручнику и осмишени
су за сваку радионицу
Организује симулацију
рада Скупштине у
процесу доношења одлуке
на основу процедура које
постоје у Скуптини

Препоруке за реализацију
наставе
Активности у уводном делу
програма треба тако
организовати да се обезбеди
међусобно упознавање ученика,
упознавање ученика са циљевима
и наставним садржајима
предмета, али и тако да пруже
наставнику почетни увид у то са
каквим знањима, ставовима и
вештинама из области грађанског
васпитања група располаже.
Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и
истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном
разменом информација унутар
групе.
Добар индикатор успешне
наставе је способност ученика да
адекватно примењују стечена
знања и вештине и да у пракси

ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

Сагледавање неопходности
и начина активног учешћа
грађана у демократском
друштву

иницијативе
Објасни форму и садржај формалног
предлога грађанске иницијативе
Објасни структуру,функционисање,
правила , процедуре рада Скупштине
Изведе симулацију заседања
Скупштине ,поштујући све процедуре
у процесу доношења одлука на
предлог грађана
Oбјасни појам, карактеристике, улогу
и врсте удруживања грађана
Идентификује и анализира
активности и акције удружења грађана
у својој локалној заједници.

Подстицање и оспособљава
за планирање заједничких
акција и пројеката у
локалној заједници

Идентификује проблеме у својој
локалној заједници
Анализира изабране проблеме,
изучава их
Предлаже активности и дискутује о
њимаа са осталим члановима тима
Сарађује са члановима тима и
учествује у доношењу одлука
Формулише циљеве и кораке акције
Иницира активности ,прати их и
оцењује их
Представи,путем јавне
презентацију,нацрт акције и резултате
акције.

Упознавања са радом
локалних удружења
грађана и њиховим
програмима рада

Користи прилоге и радне
материјале који се налазе
у приручнику и осмишени
су за сваку радионицу
Израђује пројектни плана
за изабрани проблем,
користећи понуђену
структуру и кораке

изражавају ставове и вредности
демократског друштва.
Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и подршку
ученицима у припреми и
реализацији активности,а заједно
са групом да обезбеди повратну
информацију о њеној
успешности.
У реализацији овог програма
наставник је извор знања,
организатор и водитељ
ученичких активности и особа
која даје повратну информацију.
Повратна информација је од
великог значаја не само за
процес стицања сазнања, већ и
за подстицање самопоуздања,
учешћа у раду групе и
мотивације за предмет
За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би
требала да буде већа од 25
ученика. Оптималан број
ученика је 15-20 ученика
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода
2.тестове знања
3.тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Демократија и политика(5
часова)
Грађанин и друштво(9 часова)
Грађанска и политичка права и
право на грађанску
иницијативу(9 часова)

Планирање конкретне акције(12
часова)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

32

Разред:

четврти

ТЕМА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА

ЦИЉ
Упознавањ са
могућностима
које Закон о
слободном
приступу
информацијама
пружа у
остваривању
људских права и
слобода
Оспособљавање
ученика да
самостално

Објасни значај постојања права на
слободан приступ информацијама и
социјално-економска права за
појединца
Објасни појам јавне информације и
означи које информације од јавног
значаја грађанин може да добије

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Користи прилоге и
радне материјале
који се налазе у
приручнику и
осмишени су за
сваку радионицу

Објасни улогу Закон о слободном
приступу информацијама и улогу
повереника

Анализира Закона
о слободном
приступу
информација

Објасни процедуру подношења захтева

Анализира образац

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава ( 32 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Активности у уводном делу програма треба

тражи и долази
до информација
од јавног значаја
Разумевање
улоге и значаја
медија у
савременом
друштву;

за приступ информацијама од јавног
зачаја
Попуни образац и тражи информацију
од јавног значаја
Анализира информацијњ које добија
преко медија (писаних, електронских)
Тражи, пронађе и даје информацију

Развијање
критичког
односа према
медијима и и
информација
добијених преко
различитих
медија

Открива примере манипулације у
медијима
Објасни значај објективности и
веродостојности информација

Разуме важности
дефинисања
Поставља циљеве личног развоја и
СВЕТ
циљева и
плнира свој развој
ПРОФЕСИОНАЛНОГ планирање
ОБРАЗОВАЊА И
каријере
Анализира соствене вештине,
РАДА
способнности, особине начајне за даљи
Развијање
професионални развој
вештине
тражења
Активно тражи информације значајне
информација
за даљи професионални развој
значајних за
професионално
Напише личну радну биографију
образовање и
укључивање у
Представи своје личне карактеристике
свет рада
приликом разговора са послодавцем

и процедуру
подношења захтева
за добијање
информације од
јавног значаја
Подноси захтев за
добијање
информације од
јавног значаја
надлежној служби
одабраног проблема
Анализира
фотографије, видео
материјале,
новинске текстове,
видео материјале и
препознаје примере
медијске
манипулације

Користи прилоге и
радне материјале
који се налазе у
приручнику и
осмишени су за
сваку радионицу
Проналази,
анализира
различите начине и
изворе тражења
информација
значајних за даљи
професионални

тако организовати да се обезбеди међусобно
упознавање ученика, упознавање ученика са
циљевима и наставним садржајима
предмета, али и тако да пруже наставнику
почетни увид у то са каквим знањима,
ставовима и вештинама из области
грађанског васпитања група располаже.
Реализација програма треба да се одвија у
складу са принципима активне, проблемске
и истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће појаве из
друштвеног контекста прошлости и
садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са одговарајућим
методичким активностима и сталном
разменом информација унутар групе.
Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно примењују
стечена знања и вештине и да у пракси
изражавају ставове и вредности
демократског друштва.
Наставник треба да пружи неопходну помоћ
и подршку ученицима у припреми и
реализацији активности,а заједно са групом
да обезбеди повратну информацију о њеној
успешности.
У реализацији овог програма наставник је
извор знања, организатор и водитељ
ученичких активности и особа која даје
повратну информацију.
Повратна информација је од великог значаја
не само за процес стицања сазнања, већ и за
подстицање самопоуздања, учешћа у раду
групе и мотивације за предмет
За успешно реализовање наставе број
ученика у групи не би требала да буде већа
од 25 ученика. Оптималан број ученика је
15-20 ученика

развој
Оснаживање
ученика да
поставља
циљеве личног
развоја и
планира свој
развој

Пише личну радну
биографију и
пратећег писма
према предложеном
моделу
Симулира разговор
послодавца и
кандидата за посао

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1.праћење остварености исхода
2.тестове знања
3.тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Светинформација (16часова)
Свет професионалног образовања и рада (16
часова)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и књижевност
Историја
Социологија са правима грађана

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета:
ИСХРАНА ЉУДИ
Годишњи фонд часова:
37
Разред:
први
Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница;
Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани;
Циљеви предмета:
Оспособљавање ученика да утврди састав оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи;
Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана.
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И
НАЧИН
ТЕМА
ЦИЉ
По завршетку теме ученик ће бити у стању
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
да:
ПО ТЕМАМА

Стицање знања о
хранљивим
материјама и
енергетској
вредности
животних
намирница
Хранљиве
материје

разликује појмове хране и исхране и њихове
улоге
објасни улогу појединих хранљивих
материја у организму
разликује намирнице по пореклу
наведе хемијски састав и значај појединих
намирница биљног порекла у исхрани
наведе хемијски састав и значај појединих
намирница животињског порекла у исхрани
наведе предности употребе органских
производа у људској исхрани
разликује појмове органске и
конвенционалне хране
наведе ризике употребе генетски
модификоване хране
израчунаенергетску вредност појединих
намирница

Храна
Исхрана
Подела и врсте хранљивих
материја и њихови извори
Подела и врста намирница
биљног порекла
Подела и врста намирница
животињског порекла
Органска храна
Генетски модификована храна
Енергетска вредност
намирница и енергетске
потребе

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава
Место реализације наставе
Теоријска настава - у учионици
Препоруке за реализацију наставе
приказати израчунавање енергетске
вредности појединих намирница и
оброка;

Стицање знања о
принципима
правилне
исхране и
потребама у
исхрани

наведе принципе правилне исхране
наброје узроке неправилне исхране
објасне последице неправилне исхране
израчуна индекс ухрањености (БМИ)
састави дневни оброк

Правилна
исхрана

Принципи правилне исхране
Потребе у људској исхрани
Болести изазване неправилном
исхраном
Индекс ухрањености (БМИ)

вежбати са ученицима израчунавање
енергетске вредности намирница и
оброка;
користити нутриционистичке табеле;
израдити са ученицима постере група
намирница;
приказати примере јеловника који
задовољавају принципе правилне
исхране;
приказати болести неправилне исхране
(видео записи);
сугерисати ученицима да прикупе
податке о различитим намирницама
користећи Интернет и друге изворе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Оквирни број часова по темама
Хранљиве материје (22 часа)
Правилна исхрана (15 часова)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНОМОДУЛИМА
Хемија
Физика
Математика
Рачунарство и информатика

ТЕХНИКЕ РАДА У ЛАБОРАТОРИЈИ

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

I

Вежбе

Практична настава

222

ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Оспособљавање ученика за рад у хемиској и погонској лабораторији
Стицање вештине мерења и одређивање грешке при мерењу
Оспособљавање ученика да прати процес мерењем процесних величина
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

Мере безбедности у лабораторији
Одржавање лабораторијског посуђа и прибора
Мерење масе
Мерење запремине
Мерење температуре
Одређивање густине
Припрема раствора одређене концентрације
Добијање чистих супстанци
Мерење притиска
Мерење вискозитета
Узорковање
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
НАПОМЕНА:

УКУПНО
222

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

НАЗИВ МОДУЛА

Настава у
блоку

Трајање
модула
(часови)
В
6
12
24
18
6
12
60
36
12
6
12

Последње три наставне недеље (18 часова) предвиђене су за годишње тестирање практичних вештина ученика.
ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО МОДУЛИМА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Oспособљавање
ученика да
примењује мере
ХТЗ при
свакодневном раду

Мере безбедности у лабораторији
6 часова
ОБАВЕЗНИ И
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ
стању да:
МОДУЛА
наведе мере хигијенско техничке
Правилник о мерама
заштите у лабораторији
хигијенско техничке
наведе мере хигијенско техничке
заштите
заштите у погону
Одржавање радног
одржава хигијену на радном месту
места

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
користити правилник о мерама ХТЗ;
користити обавезан прибор за одржавање хигијене на радном
месту који ученик мора да има увек на вежбама;
демонстрирати одржавање радног места;
дати упутства ученицима за вођење дневника рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода

Назив модула:

Одржавање лабораторијског посуђа и прибора

Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Oспособљавање
ученика да пере и
одржава
лабораторијски
прибор и посуђе

12 часова
ОБАВЕЗНИ И
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ
стању да:
МОДУЛА
разликује лабораторијски прибор и
Врсте и примена
посуђе
лабораторијског
разликује лабораторијску опрему
посуђа
разликује намену лабораторијског
Врсте и примена
прибора и посуђа
лабораторијског
одабере адекватна средства за прање
прибора
лабораторијског посуђа
Средства за прање и
самостално пере лабораторијско
начини прања
посуђе

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
Показати лабораторијско посуђе и опрему
Инсистирати да ученици у дневнику рада прикажу цртежом
лабораторијско посуђе
Демонстрирати прање посуђа
Задати ученицима да оперу различите врсте посуђа
Користити различита средства за прање посуђа
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ

Мерење масе
24 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН

МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да мери
масу и прерачуна
измерене величине
из јединица једног
мерног система у
јединице другог
система

По завршетку модула ученик ће бити у ПРЕПОРУЧЕНИ
стању да:
САДРЖАЈИ
МОДУЛА
дефинише појам масе;
Јединице за масу у SI
дефинише системске јединице за масу; систему;
дефинише несистемске јединице за
Децималне и декадне
масу које су у свакодневној употреби; јединице за масу у SI
изрази задату величину масе, у
систему (Префикси
несистемским јединицама, у
јединица)
децималним и декадним јединицама
Несистемске јединице
SI система;
за масе које су у
изрази измерену величину масе у
употреби у
несистемским јединицама, у
свакодневном животу;
децималним и декадним јединицама
Несистемске јединице
SI система;
масе које се користе у
наведе јединице у којима се маса
пракси ЕУ и САД.
изражава у свакодневном животу,
Мерење масе
лабораторији и погону
Техничка вага
разликује врсте вага које се користе у
Аутоматска вага
лабораторији и погону
Бруто и нето маса
измери масу на техничкој и
Апсолутна и
аутоматској ваги
релативна грешка
обави тарирање ваге
мерења
дефинише појмове бруто и нето маса
израчуна апсолутну и релативну
грешку при мерењу

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
користити табеле основних и изведених јединица SI система
користити табеларни приказ префикса јединица и вредности
које они приказују
табеларно приказати несистемске јединице за масу које су у
свакодневној употреби
приказати јединице за масу које се користе у ЕУ и САД.
оспособити сваког ученика да мери на техничкој и
аутоматској ваги
инсистирати да податке о мерењу, апсолутну и релативну
грешку мерења ученици приказују табеларно у дневнику рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:

Мерење запремине

Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да мери
запремину и
прерачуна
измерене величине
из јединица једног
мерног система у
јединице другог
система

18 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
дефинише појам запремине
дефинише системске јединице
за запремину
дефинише несистемске
јединице за запремину које су у
свакодневној употреби
изрази задату величину
запремине у несистемским
јединицама, у децималним и
декадним јединицама SI
система
изрази измерену величину
запремине у несистемским
јединицама, у децималним и
декадним јединицама SI
система
наведе јединице у којима се
запремина изражава у
свакодневном животу,
лабораторији и погону
разликује начине мерења
запремине различитим
судовима за мерење (чаше,
мензуре, нормални судови,
пипете, бирете)
измери запремину свим врстама
судова за мерење
израчуна апсолутну и
релативну грешку мерења

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Јединице за запремину у SI
систему;
Децималне и декадне
јединице за запремину у SI
систему (Префикси
јединица)
Несистемске запреминске
јединице које су у употреби у
свакодневном животу;
Несистемске јединице
запремине које се користе у
пракси ЕУ и САД.
Мерење запремине
Судови за мерење запремине
Апсолутна и релативна
грешка мерења

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
користити табеле основних и изведених јединица SI система;
користити табеларни приказ префикса јединица и вредности
које они приказују;
приказати табеларно несистемске јединице за запремину које
су у свакодневној употреби
приказати јединице за запремину које се користе у ЕУ и САД
оспособити сваког ученика да мери запремину коришћењем
различитих чаша, мензура, нормалних судова, пипета и
бирета
инсистирати да податке о мерењу, апсолутну и релативну
грешку мерења ученици приказују табеларно у дневнику рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да мери
температуру и
прерачуна
измерене величине
из јединица једног
мерног система у
јединице другог
система

Мерење температуре
6 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
дефинише појам температуре и
јединице у којима се она
изражава у SI систему и
свакодневном животу
разликује инструменте за
мерење температуре
измери температуру
изрази задату вредност
температуре у системским и
несистемским јединицама
изрази измерену вредност
температуре у системским и
несистемским јединицама

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Јединице за температуру у SI
систему;
Несистемске јединице за
температуру које су у
употреби у свакодневном
животу;
Несистемске јединице за
температуру које се користе
у пракси ЕУ и САД.
Термометри
Мерење температуре

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
вежбати са ученицима превођење вредности температура из
системских у несистемске јединице
користити различите инструменте за мерење темертуре
оспособити сваког зченика да мери температуру
Инсистирати да податке о мерењу ученици приказују
табеларно у дневнику рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Одређивање густине
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
МОДУЛА

Оспособљавање
ученика да одреди
густину течности

дефинише појам густине и
јединице у којима се она
изражава
изрази задату вредност густине
у системским и несистемским
јединицама;
изрази измерену вредност
густине у системским и
несистемским јединицама
измери густину помоћу
ареометра
измери густину помоћу
пикнометара

Појам густине
Јединице за густину
Одређивање густине
ареометром
Одређивање густине
пикнометром

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
користити пикнометре и ареометар
оспособити сваког зченика да мери густину пикнометром и
ареометром
инсистирати да податке о мерењу ученици приказују
табеларно у дневнику рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
оспособљавање
ученика да
припреми
растворе
различитих
концентрација

Припрема раствора одређене концентрације
60 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И
По завршетку модула ученик ће ПРЕПОРУЧЕНИ
бити у стању да:
САДРЖАЈИ МОДУЛА
дефинише појам раствора и
Појам раствора и начини
растворљивост
изражавања концентрације
разликује растворе по степену
раствора
засићености
Прорачун потребних
дефинише појам масеног удела
количина за припрему
дефинише појам количинска
раствора одређених

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
на почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања
недељни приказ броја часова дат је у гантограму
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

концентрације раствора и
јединице у којима се она
изражава
израчуна количине растворене
супстанце и растварача
потребне за припрему раствора
задате концентрације
припреми растворе одређених
концентрација
одреди концентрацију раствора
изрази концентрцију
испитиваног раствора у
различитим јединицама

концентрација
Припрема раствора
одређених масених,
процентних и количинских
концентрација
Стандардизација раствора

лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
задати ученицима да направе растворе различитих
концентрација
за припрему раствора и одређивање концентрације користити
аутоматску вагу и нормалне судове, бирету
приказати начине прорачуна концентрације
вежбати рачунске задатке са ученицима
за ученике припремити индивидуалне практичне и рачунске
задатке
инсистирати да ученици у дневнику рада имају све прорачуне,
школске и домаће рачунске задатке
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да добије
хемијски чисте
супстанце уз

Добијање чистих супстанци
36 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
раздвоји смеше декантовањем и
филтрацијом
издвоји супстанце сублимацијом
и кристализацијом

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Филтрација и декантовање
Сублимација и кристализација
Дестилација
Екстракција

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе

коришћење
различитих
операција

састави апаратуру за
Сушење
дестилацију
Жарење
предестилише раствор
састави апаратуру за
екстракцију
издвоји уљеану компоненту
екстракцијом
уклони влагу из узорка сушењем
одреди садржај пепела жарењем
узорака

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
користити апаратуре за дестилацију, ексракцију, сушнице и
пећ за жарење
пре самосталног рада, ученицима демонстрирати
декантовање, филтрацију,сублимацију,кристализацију,
дестилацију, екстракцију
инсистирати да ученици у дневнику рада прикажу цртежом
сваку апаратуру и унесу своја запажања о току вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да мери
притисак и
прерачуна
измерене
величине из
јединица једног

Мерењепритиска
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
дефинише појам притиска и
јединице у којима се изражава
разликује инструменте за
мерење притиска
измери атмосферски притисак
барометром
измери притисак манометром

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Појам притиска
Системске и несистемске
јединице за притисак
Мерење атмосферског
притиска
Манометри

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе

мерног система у
јединице другог
система

изрази задату вредност притиска
у системским и несистемским
јединицама;
изрази измерену вредност
притиска у системским и
несистемским јединицама

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
користити различите инструменте за мерење притиска
(барометар, манометар)
приказати табеларно јединице за мерење притиска
оспособити сваког зченика да мери притисак
Инсистирати да податке о мерењу ученици приказују
табеларно у дневнику рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да одреди
вискозитет
течности

Мерење вискозитета
6 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
дефинише појам вискозитета и јединице
у којима се она изражава
одреди вискозитет помоћу
вискозиметара
изрази вредност вискозитета у
системским и несистемским јединицама

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Појам и значај мерења
вискозитета
Јединице за вискозитет
Вискозиметри
Мерење вискозитета

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби

Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
користити вискозиметар
оспособити ученике да мере вискозитет
инсистирати да податке о мерењу ученици приказују
табеларно у дневнику рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове практичних вештина
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да изврши
узимање узорка
различитих
материјала

Узорковање
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
разликује начине узимања узорака
дефинише просечан узорак за различите
материјале
узима узорке сировина, полупроизвода
и готових производа

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Начини узимања узорака
различитих материјала у
облику суспензије, емулзије,
раствора, зрнастог
материјала, тестастог
материјала...
Просечан узорак

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
приказати различите начине узорковања и различита

средства за узимање узорака
инсистирати да ученици у дневнику рада прикажу
резултате узорковања табеларно и графички
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове практичних вештина
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Хемија
Физика
Математика
Рачунарство и информатика

Назив предмета:

ФИЗИКА

Годишњи фонд часова:

74

Разред:

први

Циљеви предмета:
ТЕМА

ЦИЉ

Стицање знања о значају и месту физике као научне дисциплине и њеним везама са математиком и осталим
природним и техничким наукама;
Развијање свести о примени физичких закона у техници,
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
бити у стању да:
ПО ТЕМАМА

Кинематика

Оспособљавање
ученика да
опише процесе
кретања помоћу
векторских и
скаларних
физичких
величина

наведе основне физичке
величине у SI систему
конвертује основне мерне
јединице
решава једноставније рачунске
задатке
опише и наведе пример
референтног система
врши основне операције са
векторима
дефинише и користи појмове
брзине и убрзања
објасни различите врсте кретања
и израчунава величине везане за
њих

Физика-предмет изучавања,
методе, веза са другим
наукама
Скаларне и векторске
величине, операције са
векторима
SI систем
Појмови: референтни систем,
материјална тачка, вектор
положаја, кретање, путања;
Величине: пут, померај,
брзина, убрзање
Равномерно и
равномерноубрзано
праволинијско кретање
Кружно кретање, ротација
(величине: угаони померај,
угаона брзина, угаоно
убрзање)
Класично сабирање брзина

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици или
одговарајућем кабинету
Препоруке за реализацију наставе
наводити примере конкретне примене
проналазити примере примене у струци
решавати једноставније задатке
давати задатке за самосталан рад уз коришћење
разних извора (интернет, уџбеници, збирке
задатака, енциклопедије)
у зависности од опремљености школе
демонстрирати експериментом физичке појаве
користити се различитим изворима знања
користити мултимедијалне пројекције
користити податке са интернета

Механичке осцилације и таласи

Закони одржања

Динамика

Стицање знања о
динамичким
процесима у
природи и
њихова примена
у техници

разликује појам масе од појма
тежине тела
формулише и примењује
Њутнове законе
опише гравитацију и њен утицај
на кретање тела.
опише механички рад, снагу и
енергију
увиди постојање аналогије
величина и једначина у
транслацији и ротацији
наведе примере примене
физичких закона у техници
решава једноставније рачунске
задатке
Стицање знања о разликује изоловане и
основним
неизоловане системе
законима
објасни законе одржања:
одржања
импулса, механичке енергије и
момента импулса
примењује законе одржања при
решавању једноставнијих
проблема
Стицање знања о дефинише величине и наведе
осцилаторним и примере хармонијских
таласним
осцилатора
кретањима
дефинише механички талас и
величине које га описују
наведе основне карактеристике,
врсте и примере појединих
таласа
опише својства и наведе поделе
звучних таласа и примере
примене
решава једноставније рачунске
задатке

Маса, импулс, сила
Њутнови закони механике
Инерцијални и неинерцијални
системи
Момент инерције, момент
силе, момент импулса;
Механички рад, снага и
енергија
Равнотежа тела
Гравитациона сила и поље

Општи карактер закона
одржања, изолован систем,
закон одржања импулса
Закон одржања момента
импулса
Закон одржања механичке
енергије
Хармонијско осцилаторно
кретање, хармонијска сила,
период, фреквенција,
елонгација, амплитуда,
једначина осциловања
Математичко клатно
(једначина осциловања,
период, механичка енергија)
Механички таласи (настанак,
врсте таласа, брзина, таласна
дужина)
Звук

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Оквирни број часова по темама
Кинематика (25 часова)
Динамика (27 часова)
Закони одржања (10 часова)
Механичке осцилације и таласи (12 часова)

Назив предмета:

ФИЗИКА

Годишњи фонд часова:

70

Разред:

други

Циљеви предмета:
ТЕМА

ЦИЉ

Једносмерна струја

Развијање
способности
разумевања
природних
појава и процеса
Стицање
основних знања
о
наелектрисаним
телима и
кретању
наелектрисаних
честица

Стицање знања о значају и месту физике као научне дисциплине и њеним везама са математиком и осталим
природним и техничким наукама;
Развијање свести о примени физичких закона у техници,
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
бити у стању да:
ПО ТЕМАМА
дефинише основне појмове
Наелектрисано тело,
На почетку теме ученике упознати са циљевима и
електростатике
електрична сила,
исходима наставе, односно учења, планом рада и
наведе електрична својства
електростатичко поље, јачина начинима оцењивања
проводника и диелектрика
поља, потенцијал и напон
дефинише појам и услове за
Електрична својства
Облици наставе
настанак струје
материјала, алектрична
Предмет се реализује кроз следеће облике
опише појмове и величине
капацитивност, електрични
наставе:
којима се описује једносмерна
кондензатор
теоријска настава
електрична струја
Електрична струја
напише и објасни основне
(дефиниција, јачина, смер,
Место реализације наставе
законе о једносмерној струји
струјно коло, дејства )
теоријска настава се реализује у учионици или
објасни конструкцију и особине Електрична отпорност, Омов
одговарајућем кабинету
хемијских извора струје
закон
Кирхофова правила
Препоруке за реализацију наставе
Топлотно дејство струје,
Наводити примере конкретне примене
Џулов закон, примена
Проналазити примере примене у струци
Рад и снага електричне струје Решавати једноставније задатке
Хемијски извори струје
Давати задатке за самосталан рад уз коришћење

Магнетно поље
Наизменична струја

Стицање
основних знања
о магнетним
својствима тела
и појавама које
се испољавају
посредством
магнетног поља
Развијање свести
о вези
електричних и
магнењтних
појава
Стицање
основних знања
о наизменичној
струји, настанку
и преносу
електричне
енергије

дефинише појам магнетног
поља и величине које га описују
објасни значај и примену
магнетних појава
дефинише и окарактерише
Лоренцову и Амперову силу и
наведе примере примене
опише електромагнетну
индукцију и наведе примере
примене

Магнетно поље (извори,
графичка интерпретација)
Јачина магнетног поља,
магнетна индукција, магнетни
флукс
Земљино магнетно поље
Магнетна сила, Лоренцова
сила, примена
Дејство магнетног поља на
струјни проводник
Електромагнетна индукција,
Фарадејев закон
електромагнетне индукције,
Ленцово правило, примена
електромагнетне индукције
опише појам наизменичне струје Наизменична струја (појам,
објасни значај и примене
добијање и карактеристике)
наизменичне струје
Отпори у колу наизменичне
препозна различите врсте
струје, Омов закон
отпора у колу наизменичне
Снага у колу наизменичне
струје
струје
опише генераторе,
Трофазна струја
трансформаторе и
Генератори, трансформатори,
електромоторе
електромотори
опише процес преноса
Заштита од струјних удара
наизменичне струје
опише различите мере заштите
од електричне струје

разних извора (интернет, енциклопедије)
Демонстрирати све што је могуће
Користити се различитим изворима знања
Користити мултимедијалне пројекције
Користити податке са интернета

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Оквирни број часова по темама
Једносмерна струја (18 часова)
Магнетно поље (16 часова)
Наизменична струја (16 часова)
Основе атомске и нуклеарне физике (20 часова)

Основе атомске и нуклеарне физике

Стицање
основних знања
о структури
атома,
побуђивању и
зрачењу
Стицање
основнх знања о
структури
атомског језгра и
радиоактивности
развијање
способности
примене знања
Развијање
способности
разумевања
важности
заштите животне
средине

опише структуру атома
објасни процесе побуђивања и
зрачења
укратко опише принципе рада
рендген апарата и ласера и
наведе примере примене
опише структуру атомског
језгра
опише радиоактивност,
нуклеарне реакције и њихову
примену
препозна последице човековог
деловања на природу у
контексту примене технологија
заснованих на нуклеарној
физици

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Математика
Хемија
Технике рада у лабораторији
Технолошке операције
Физичка хемија

ХЕМИЈА

Радерфордов експеримент и
модел атома
Побуђивање и зрачење,
спектар атома водоника
Рентгенско зрачење
Стимулисано зрачење, ласер,
примена
Структура атомског језгра,
нуклеарне силе
Дефект масе, стабилност
језгра
Радиоактивни распади
Нуклеарне реакције, фисија и
фузија

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

I

111

74

185

II

105

70

175

Вежбе

Практична настава

УКУПНО

Настава у
блоку

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о хемијским појавама и процесима на основу теорије и експеримента.
Стицање знања о појмовима: елеменат, једињење, чиста супстанца, смеша, мол, моларна маса, моларна запремина, бројност јединки, релативна атомска
маса и релативна молекулска маса, Авогадров број
Стицање знања о структури и природи супстанци као последици хемијских веза
Оспособљавање ученика за разликовање дисперзних система и начина изражавања концентрације
Стицање знања о оксидо-редукционим процесима
Разликовање основних класа неорганских једињења на основу њихових карактеристика
Разликовање основних класа органских једињења на основу њихових карактеристика
Стицање практичних знања и вештина при анализи органских једињења
Оспособљавање за самостално вршење огледа
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

први

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)
Т
В

Структура материје

24

16

Дисперзни системи

15

10

Неорганска једињења

21

14

Оксидоредукциони процеси

9

6

Увод у органску хемију

12

8

Угљоводоници

21

14

Алкил халогениди

6

4

Напомена:Последња наставна недеља (3 + 2 часа) је предвиђена за годишња тестирања ученика
Разред:
други
НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)
Т
В

Алкохоли, феноли и етри

12

8

Алдехиди и кетони

10

8

Органске киселине

10

8

Деривати органских киселина

8

6

Липиди

9

12

Угљени хидрати

15

14

Органска једињења са сумпором и азотом

6

4

Амино киселине и протеини

15

10

Хетероциклична једињења

6

0

Нуклеинске киселине

6

0

Витамини, алкалоиди и антибиотици

8

0

Напомена:Последња наставна недеља (3 + 2 часа) је предвиђена за годишња тестирања ученика4.
И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Разред:
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

први
Структура материје
40 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Стицање знања
о структури
материје

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Теорија
разликује елементе, једињења,
Основни хемијски појмови
смеше;
Одређивање масеног удела
дефинише мол моларну масу,
супстанци у смешама
моларну запремину, бројност
Грађа атома и изотопи
јединки, Авогадров број, Ar и
Структура електронског омотача
Mrкористи симболе и формуле при Електронска конфигурација
писању хемијских реакција и
елемента и изградња периодни
једначина
систем елемената
изврши стехиометријска
Елементи 1. 2. и17. групе
израчунавања
Периодног система елемената
објасни грађу атома
Јонска веза
дефинише изотопе
Ковалентна веза и врсте
објасни структуру електронског
ковалентних веза
омотача ( нивои поднивои, орбитале Поларна и неполарна ковалентна
)
веза
одреди електронску конфигурацију водонична веза
елемента и на основу ње пронађе
Рачунске вежбе
место елемента у ПСЕ (група и
Израчунавање количине
периода) и одреди својства тог
супстанце, запремине и масе
елемента
супстанце, бројности јединки у
опише карактеристике 1. 2. и 17.
некој супстанци
групе Периодног система елемената Стехиометријска израчунавања
дефинише јонску везу и објасни
Електронска конфигурација
начин њеног грађења
елемената
дефинише ковалентну везу, наведе
Јонска веза
врсте ковалентних веза, објасни
Ковалентна веза
поларну и неполарну ковалентну
везу
објасни водоничну везу и њен
значај у природним системима

Дисперзни системи
25 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часа)
рачунске вежбе (16 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
рачунске вежбе се реализују у учионици
Препоруке за реализацију наставе
користити ПСЕ, шеме, слике, компјутерске
анимације...
вежбати стехиометријска израчунавања
вежбати писање електронских конфигурација атома
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

бити у стању да:
Стицање знање
о дисперзним
системима и
начинима
изражавања
концентрације

дефинише појам дисперзног
система
разликује врсте и својства
дисперзних система
дефинише појмове растворљивост,
раствор, растворена супстанца,
растварач
дефинише појам концентрације и
објасни начине изражавања
концентрације раствора
израчуна масени удео растворене
супстанце у раствору (процентни
састав раствора)
израчуна количинску
концентрацију раствора
израчуна масену концентрацију
раствора
изврши стехиометријска
израчунавања у реакцијама у јима
се користе раствори
испита растворљивост различитих
супстанци у зависности од
температуре

Теорија
Врсте и својства дисперзних
система
Растворљивост
Рачунске вежбе
Растворљивост – рачунски задаци
Масени удео супстанце у раствору
(процентни састав раствора)рачунски задаци
Количинска концентрација
раствора- рачунски задаци
Масена концентрација растворарачунски задаци
Стехиометријска израчунавања

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (15 часова)
рачунске и лабораторијске вежбе (10 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава и рачунске вежбе се реализује у
учионици
лабораторијске вежбе се реализују у хемијској
лабораторији

Лабораторијске вежбе
Испитивање растворљивости
супстанце у зависности од
температуре

Препоруке за реализацију наставе
вежбати задатке и израчунавати различите
концентрације раствора
користити различите примере дисперзних система
вежбати рачунске задатке из области раствора
експериментално утврдити зависност
растворљивости супстанце од температуре
прорачун и резултате унети у дневник рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Стицање знања
о класама
неорганских
једињења
(оксиди, базе,
киселине и
соли)

Неорганска једињења
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
објасни појам оксида, поделу,
добијање и номенклатуру оксида
објасни поделу, добијање и
дисоцијацију база
објасни поделу, добијање и
дисоцијацију киселина
дефинише електролитичку
дисоцијацију и степен дисоцијације
објасни дисоцијацију воде и рН
вредност
дефинисати индикаторе
дефинише и објасни улогу пуфера
објасни добијање и дисоцијацију
соли
разликује врсте соли (киселе, базне
и неутралне)
објасни хидролизу соли
предвиди својства раствора као
последицу дисоцијације односно
хидролизе соли
одреди својства киселих оксида и
киселина
одреди својства базних оксида и
база
синтетише различите соли , докаже
и објасни својства раствора тих
соли (киселост, базност или
неутралност)
одреди рН вредност раствора
различитим методама

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Оксиди
Базе
Киселине
Електролитичка дисоцијација
Јонски производ воде и рН
Индикатори
Пуфери
Соли
Хидролиза соли

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (21 час)
вежбе (14 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у хемијској лабораторији

Вежбе
Одређивање својстава киселих
оксида и киселина
Одређивање својстава базних
оксида и база
Добијање соли и хидролиза соли
Одређивања рН вредности

Препоруке за реализацију наставе
користити ПСЕ, слике, шеме, компјутерске
анимације...
садржаје обогатити примерима из свакодневног
живота
за примере користити супстанце које се користе у
свакодневном животу
закључке о својствима ових једињења унети у
дневник рада
користити универзални индикаторски папир и рНметар
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања

тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Стицање знања
о оксидоредукционим
процесима

Оксидо-редукциони процеси
15 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
дефинише појам оксидационог
броја
објасни процесе оксидације и
редукције
дефинише појмове оксидационог и
редукционог средства
одреди коефицијенте у оксидоредукционим једначинама
спроведе стехиометријска
израчунавања на основу сређене
једначине оксидо-редукционе
реакције
изведе оксидо-редукционе реакције
и уочи промене

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Оксидациони број
Процеси оксидо-редукције
Одређивање коефицијената у
једначинама оксидо-редукционих
реакција
Стехиометријски задаци

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (9 часова)
вежбе (6 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби

Вежбе
Реакције оксидо-редукције

Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити ПСЕ, шеме, слике, скице и компјутерске
анимације...
користити супстанце које се користе у свакодневном
животу
закључке унети у дневник рада

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Стицање знања
о природи
органских
једињења

Увод у органску хемију
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
објасни својства угљениковог атома
разликује класе органских једињења
препозна хибридизацију
угљениковог атома и структуру
органских молекула
дефинише појам асиметричног
угљениковог атома и оптичку
изомерију
идентификује оптичке изомере и
израчуна број могућих
стереоизомера
докаже (C,H, N, S) елементе у
органским једињењима
издвоји органска једињења из
смеше

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Својства угљениковог атома
Карактер везе у органским
молекулима
Хибридизација угљениковог атома
Структура органских молекула
Асиметричност угљениковог атома
Оптичка изомерија и изомери

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (12 часова)
вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби

Вежбе
Доказивање угљеника, водоника,
азота и сумпора у органским
једињењима
Издвајање органских једињења из
смеше различитим методама

Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити моделе, шеме,слике, графофолије...
за доказ појединих елемената у органским
једињењима, узети супстанце које се користе у
свакодневном животу
примере оптички активних једињења радити на

угљоводоницима и допустити комбиновање и
састављање различитих молекула који садрже
асиметричан угљеников атом
закључке унети у дневник рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Унапређивање
знање о
угљоводоницима

Угљоводоници
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
разликује врсте угљоводоника
дефинише и прикаже хомологи
низ, номенклатуру, изомерију,
својства и реакције алкана
дефинише и прикаже хомолиги
низ, номенклатуру, изомерију,
својства и реакције алкена
дефинише и прикаже хомолиги
низ, номенклатуру, изомерију,
својства и реакције алкина
објасни структуру и хемијске
реакције бензена
разликује полиарене
испита својства алкана
испита својства алкена
испита својства алкина
испита својства арена

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Алкани
Алкени
Алкини
Арени

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (21 часова)
вежбе (14 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби

ВЕЖБЕ
својства алкана
својства алкена
својства алкина
својства арена

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити моделе, шеме, слике, скице, компјутерске
анимације, графофолије...
за испитивање својстава угљоводоника користити
примере супстанци које показују иста својства

(бутан, хексан, незасићена једињења нпр. олеинску
киселину... ) ако не постоји могућност добијања
метана, етена и етина.
забележити у дневнику рада резултате до којих се
дошло
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Стицање знања
о алкил
халогенидима

Алкил халогениди
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
дефинише алкилхалогениде
наведе примере добијања
алкилхалогенида
прикаже реакције алкилхалогенида
изведе експеримент добијања алкил
халогенида
идентификује физичка и хемијска
својства алкилхалогенида

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Добијање алкилхалогенида
Реакције алкилхалогенида
(супституција, елиминација,
добијање Грињаровог реагенса)
Вежбе
Добијање алкилхалогенида
Својства алкилхалогенида

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (6 часова)
вежбе (4 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
поновити супституцију алкана, алкена и арена са
халогеним елементима, као и адицију халогених

елемената и халоген-водоника на алкене, алкине и
арене.
приказати добијање алкилхалогенида из алкохола
вежбати различите реакције алкилхалогенида на
више различитих примера
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина
Разред:
Назив модула:
Трајање
модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Проширивање
знања о
алкохолима,
фенолима и
етрима

други
Алкохоли, феноли и етри
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању
да:
дефинише алкохоле
користи номенклатуру
алкохола, прикаже
формулама добијање и
објасни физичка и
хемијска својства
алкохола
наведе полихидроксилне
алкохоле и објасни
њихова својства и улогу
у биолошким системима
дефинише ароматичне и
незасићене алкохоле
дефинише феноле и
упореди их са
ароматичним

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Теорија
Алкохоли
Полихидроксилни алкохоли
Феноли
Етри

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (12 часова)
вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе

алкохолима
објасни својства и
реакције фенола
дефинише етре и
објасни њихова својства
Испитивање
својстава
алкохола и
фенола и
развијање
практичних
вештина

експериментално добије
етанол алкохолним
врењем
различитим огледима
испита својства
алкохола
различитим огледима
испита својства фенола

Назив модула:
Трајање
модула:

Алдехиди и кетони
18 часова

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Развијање
знања о
алдехидима и
кетонима

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању
да:
дефинише алдехиде и
кетоне
објасни номенклатуру и
прикаже формулама
добијање и хемијске
реакције алдехида и
кетона

Вежбе
Добијање етанола алкохолним
врењем
Испитивање својстава
алкохола (оксидација,
јодоформска проба на етанол,
добијање алкохолата,
сагоравање)
Испитивање својстава фенола
(доказ фенола, оксидација,
доказ да су киселине и доказ
да су слабе киселине)

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Теорија
Алдехиди
Кетони

користити моделе,шеме компјутерске анимације, поједине примере
алкохола, фенола и етара и указати на њихову улогу у природи
етанол добити алкохолним врењем из глукозе и посредно доказати да је
до реакције дошло (доказивањем угљен диоксида)
својства алкохола приказати добијањем алкохолата (алкоксида),
оксидацију алкохола са KМnO4 , K-дихроматом и сагоревањем алкохола
својства фенола приказати на њиховом доказивању, оксидацији,
растворљивости, добијању фенолата (феноксида) и доказу да је фенол
слаба киселина
резултате унети у дневник рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (10 часова)
вежбе (8 часова)

Развијање
практичних
вештина и
испитивање
својстава
алдехида и
кетона

путем експеримента
добије алдехид или
кетон
различитим
експериментима испита
и докаже својства
алдехида и кетона

Вежбе
Добијање алдехида и
испитивање њихових својстава
(Фелингова и Толенсова
проба, оксидација помоћу
калијум- дихромата)
Испитивање својстава кетона
(јодоформска проба на
пропанон)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити моделе, шеме, слике и компјутерске анимације и прмере из
природе
садржаје ове теме повезати са садржајем теме, вежби алкохоли и феноли
за испитивање својстава користити и једињења која показују иста
својства нпр.глукозу код својстава алдехида а код кетона огледе радити
на пропанону (ацетону)
закључке унети у дневник рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Развијање знања
о карбоксилним
киселинама

Органске киселине
18 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању
да:
дефинише карбоксилне
киселине и изврши
њихову поделу
објасни номенклатуру,
формулама прикаже
добијање и хемијске
реакције карбоксилних
киселина

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Теорија
Подела и својства
карбоксилних киселина
Засићене карбоксилне
киселине
Незасићене карбоксилне
киселине
Ароматичне карбоксилне
киселине

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (10 часова)
вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе

објасни карактеристике
засићених, незасићених,
дикарбонских,
ароматичних, окси и
масних киселина
Експериментално
испитивање
својстава
карбоксилних
киселина

Назив модула:
Трајање
модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Развијање
знања о
дериватима
карбоксилних
киселина

експерименталним
путем добије
карбоксилне киселине
различитим
експериментима испита
својства карбоксилних
киселина
докаже присуство
млечне киселине у
киселом млеку
докаже етанску,
оксалну, винску,
лимунску, салицилну и
олеинску киселину

Дикарбоксилне киселине
Окси (хидрокси) киселине
Масне киселине
Вежбе
Добијање метанске и етанске
киселине
Својства карбоксилних
киселина и њихово
доказивање (реакције
киселина са металима, базама
и доказивање реагенсима који
служе за доказивање
киселина)

Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити моделе, шеме, слике, скице, компјутерске анимације...
упознати ученике са својствима окси-, ди- и трикарбоксилних киселина
користити киселине које се највише употребљавају у прехрамбеној
индустрији
резултате унети у дневник рада
садржаје повезати са садржајима предходних модула
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Деривати органских киселина
14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању
да:
разликује деривате
органских киселина
(хлориде, анхидриде,
амиде и естре)
објасни и формулама
прикаже њихово
добијање,
реакције хидролизе и
естерификацију

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Теорија
Добијање и реакције хлорида
карбоксилнихкиселина
Добијање и реакције
анхидрида карбоксилних
киселина
Добијање и реакције амида
карбоксилних киселина
Добијање и реакције естара
карбоксилних киселина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (8 часова)
вежбе (6 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:

Добити,
доказати и
испитати
својства
деривата
карбоксилних
киселина

експерименталним
путем добије различите
деривате карбоксилних
киселина
различитим
експериментима испита
својства деривата
карбоксилних киселина

Вежбе
Добијање деривата
карбоксилних киселина
Испитивање својстава
деривата карбоксилних
киселина

вежби
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити различите примере деривата карбоксилних киселина из
природе
користити шеме, слике,компјутерске анимације...
највише пажње обратити на естре и амиде
податке унети у дневник рада
садржаје повезати са садржајима предходне теме
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање
модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Развијање
знања о
липидима,
њиховим
својствима и
улози у
организму

Липиди
21 час
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању
да:
дефинише липиде и
разликује просте и
сложене липиде
објасни опште
карактеристике липида
објасни својства
триацилглицерола и
фосфолипида
дефинише воскове
дефинише сапуне

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Теорија
Опште карактеристике липида
Прости и сложени липиди
Триацилглицероли
Фосфолипиди
Неосапунљиви липиди
Воскови

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (9 часова)
вежбе (12 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби

Доказивање
својстава
липида
помоћу
експеримента

Вежбе
изврши избор погодног
Растворљивост масти и уља
растварача за масти и
Хидролиза масти и уља
уља и изврши њихово
Одређивање киселинског броја
емулговање
липида
изврши хидролизу масти Доказивање лецитина
(сапонификација)
Хидролиза лецитина и доказ
одреди киселински број његових састојака
липида
изврши доказ и анализу
сложених масти
(лецитина) и докаже
његове састојке

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, слике, компјутерске анимације...
садржаје ове теме повезати са садржајима теме деривати карбоксилних
киселина
при обради ових садржаја указати на важност ових једињења
користити различите органске и неорганске раствараче
приказати добијање сапуна
од сложених масти користити лецитин
податке унети у дневник рада
садржаје повезати са садржајима предходних модула
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање
модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Развијање
знања о
угљеним
хидратима

Угљени хидрати
29 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању
да:
објасни улогу, својства и
поделу угљених хидрата
дефинише појам
моносахарида и да
разликује врсте
моносахарида
објасни цикличну
структуру и хемијска

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Теорија
Својства и подела угљених
хидрата
Моносахариди
Дисахариди
Полисахариди

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (15 часова)
вежбе (14 часова)
Подела одељења на групе

својства моносахарида
дефинише појмове
олиго и дисахарида
разликује редукујуће и
нередукујуће
дисахариде објасни
њихову структуру и
хемијска својства
дефинише појам
полисахарида и
разликује градивне и
енергетске
полисахариде
објасни својства скроба,
целулозе и гликогена
Испитати
помоћу
експеримента
својства
угљених
хидрата

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ

експериментално изведе
карактеристичне
реакције на угљене
хидрате
експериментално
докаже присуство
сахарозе у смеши са
редукујућим шећерима
експериментално
докаже присуство
угљених хидрата у
природним производима
експериментално
докаже скроб и целулозу
изврши хидролизу
скроба и помоћу
експеримента докаже да
је до ње дошло

Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити моделе, шеме,слике,компјутерске анимације...
користи примере угљених хидрата који се најчешће употребљавају у
прехрамбеној индустрији
садржаје ове теме повезати са садржајима теме алдехиди и кетони
користити угљене хидрате који се користе у прехрамбеној индустрији
податке и резултате унети у дневник рада
садржаје ове теме повезати са садржајем теме вежби алдехиди и кетони
Вежбе
Доказне реакције угљених
хидрата
Фелингова и Толенсова проба
својства скроба и целулозе
Хидролиза скроба

Органска једињења са сумпором и азотом
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

МОДУЛА

По завршетку модула
ученик ће бити у стању
да:

Развије знање о
органским
једињењима која
садрже сумпор и
азот и њиховом
значају

дефинише органска
једињења са сумпором
објасни понашање тиола
и формулама прикаже
реакције тиола
дефинише органска
азотна једињења
дефинише нитро
једињења
дефинише амине
објасни добијање амина
и њихова својства
објасни понашање и
реакције анилина

Експериментално експериментално одреди
испитивање
својства и понашање
својстава
анилина
угљених хидрата

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

МОДУЛА

Теорија
органска једињења која
садрже сумпор
Тиоли, њихово добијање,
понашање и реакције
Органска једињења која
садрже азот
Нитро једињења
Амини, добијање, понашање и
реакције
Добијање и понашање анилина

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (6 часова)
вежбе (4 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Вежбе се реализују у хемијској лабораторији

Вежбе
Растворљивост анилина и
понашање према
индикаторима
Доказ да анилин показује
базна својства
Добијање анилинског црнила

Препоруке за реализацију наставе
користити сазнања из предходних области као и доказивање сумпора у
органским једињењима
као пример азотних једињења користи једињења која се користе у
свакодневном животу
садржаје ове теме повезати са садржајима теме угљоводоници и темом
алкохоли, феноли и етри
посебно истаћи базност амина
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање
модула:
ЦИЉЕВИ

Амино киселине и протеини
25 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

МОДУЛА

По завршетку модула
ученик ће бити у стању
да:

Проширивање
знања о
амино
киселинама и
протеинима

објасни значај и поделу
амино киселина
прикаже формулама
реакције аминокиселина
дефинише и прикаже
пептидну везу
објасни поделу, својства
и структуру протеина
дефинише и објасни
поделу сложених
протеина
разликује денатурацију
и коагулацију протеина

Испитивање
својстава
амино
киселина и
протеина
помоћу
експеримента

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

МОДУЛА

Теорија
Аминокиселине
Пептидна веза
Протеини
Сложени протеини

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.

Вежбе
експериментално изведе Бојене реакције на амино
бојене реакције на
киселине и протеине
протеине и закључи шта Тaложне реакције протеина
се са њима доказује
Изоелектрична тачка протеина
експериментално изведе (припремити пуфере
таложење протеина са
различитих рН вредности и
различитим реагенсима
одредити изоелектричну тачку
експериментално
казеина)
одреди изоелектричну
Издвајање казеина из млека
тачку протеина
(казеина)
експериментално
издвоји казеин из млека
Хетероциклична једињења
6 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И
По завршетку модула
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ученик ће бити у стању МОДУЛА

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (15 часова)
вежбе (10 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Вежбе се реализују у хемијској лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити различите примере азотних једињења
користити шеме, слике , компјутерске анимације...
садржаје ове теме повезати са садржајима тема карбоксилне киселине ,
органска једињења са сумпором и азотом
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА

да:
Развијање знања
о
хетероцикличним
једињењима и
њиховом значњју

Назив модула:
Трајање
модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

дефинише
хетероциклична
једињења
наведе примере
различитих петочланих
и шесточланих
хетероциклуса
направи разлику између
понашања пирола и
пиридина
наведе деривате пирола
и пиримидина и објасни
њихов значај за живе
организме
наведе пиримидинске и
пуринске базе и објасни
њихов значај за живе
организме

Теорија
Хетероциклична једињења
Хетероциклична једињења са
азотом
Деривати пирола, пиридина,
пиримидина и пурина

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (6 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
користити различите примере хетероцикличних једињења
користити шеме, слике , компјутерске анимације...
садржаје ове теме повезати са садржајима теме, органска једињења са
сумпором и азотом и темом угљоводоници
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања

Нуклеинске киселине
6 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању
да:

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА

Развијање
знања о
нуклеинским
киселинама

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

објасни врсте и
структуру нуклеинских
киселина
подели и објасни улогу
појединих РНК
објасни структуру и
улогу ДНК и објасни
правило о спаривању
база
дефинише ген
дефинише кодон и
антикодон
дефинише мутације
објасни репликацију
ДНК користећи се
шемом
објасни биосинтезу
протеина користећи се
шемом
знати да објасни значај
енергетски вредних
једињења (ATП,
AДП...)

Теорија
Нуклеинске киселине
Структура и улога ДНК и РНК
Шематски приказ репликације
ДНК
Шематски приказ биосинтезе
протеина
Значај високоенергетских
једињења

Витамини, алкалоиди и антибиотици
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И
По завршетку модула
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ученик ће бити у
МОДУЛА
стању да:

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (6 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
користити шеме,модели, слике , компјутерске анимације...
садржаје ове теме повезати са садржајима теме, хетероциклична
једињења, амино киселине и протеини
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА

Развијање знања
о витаминима,
алкалоидима и
антибиотицима

разликује врсте
витамина
(липосолубилне и
хидросолубилне)
објасни
извор,авитаминозу и
улогу за витамине
А,Д,Е, комплекс Б и
Ц
дефинише и објасни
алкалоиде, њихов
значај и врсте
најважнијих
алкалоида састојака
хране
објасни значај и врсте
најважнијих
антибиотика
(пеницилин)

Теорија
Витамини
Алкалоиди
Антибиотици

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (8 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
користити , слике , компјутерске анимације...
садржаје ове теме повезати са садржајима теме хетероциклична
једињења и угљени хидрати
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Физика
Математика
Рачунарство и информатика
Исхрана људи

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

II

35

Вежбе

Практична настава

УКУПНО

Настава у
блоку

70

105

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Упознавање основних хемијских реакција и метода за доказивање и одређивање елемената у појединим супстанцама
Оспособљавање ученика да уоче значај метода квантитативне анализе у аналитици животних намирница
Оспособљавање ученика за самостално решавање проблемских задатака
Примена стечених теоријских знања у практичном раду у лабораторији
Стицање практичних знања и вештина при анализи супстанци
Оспособљавање за самостално вршење огледа
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула(часови)
Т
В

Квалитативна хемијска анализа

12

18

Квантитативна хемијска анализа

23

52

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
оспособљавање
ученика да
самостално
докаже
одређене
елементе у
појединим
супстанцама

Квалитативна хемијска анализа
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
дефинише појам и поделу
аналитичке хемије
разликује доказне реакције
елемената I аналитичке групе
катјона
разликује доказне реакције
елемената II аналитичке групе
катјона

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
аналитичка хемија као наука
аналитичка хемија и остале науке
које се баве изучавањем супстанце
дисоцијација електролита
протолиза
производ растворљивости
хидролиза соли
рН

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (12 часова)
лабораторијске вежбе (18 часова)

разликује доказне реакције
елемената IIIа аналитичке групе
катјона
разликује доказне реакције
елемената IV аналитичке групе
катјона
разликује доказне реакције
елемената V аналитичке групе
катјона
дефинише производ
растворљивости

анализа катјона
анализа анјона

Лабораторијске вежбе
изврши анализу катјона I,II,IIIa, IIIb, анализа катјона I аналитичке групе
IV и V аналитичке групе
анализа катјона II аналитичке
изврши анализу анјона
групе
анализа катјона IIIa аналитичке
групе
анализа катјона IIIb аналитичке
групе
анализа катјона IV аналитичке
групе
анализа катјона V аналитичке
групе
анализа анјона

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Квантитативна хемијска анализа
75 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И
По завршетку модула ученик ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ће бити у стању да:
МОДУЛА

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
лабораторијске вежбе се реализују у хемијској
лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
приказати важност аналитичке хемије на примерима
анализе земљишта,минерала, воде,ваздуха
,природних и прехрамбених производа
на примерима различитих електролита применити
дисоцијацију и протолизу
направити постере са доказним реакцијама по
аналитичким групама
радити задатке у вези рН
користити одговарајуће реагенсе, лабораторијско
посуђе и прибор
демонстрирати анализу
уз сваку наставну јединицу обавезно радити рачунске
задатке
водити дневник рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Стицање знања о
методама квантитативне
анализе
Оспособљавање ученика
да самостално обави
различите квантитативне
анализе

дефинише принцип
волуметријских метода и
разликује врсте
волуметријских одређивања
објасни принцип метода
неутрализације
припреми и стандардизује
различите растворе
објасни принцип таложних
метода
објасни принцип методе
оксидо-редукције
објасни принцип
комплексометријске методе
објасни основне принципе
гравиметријских метода
самостално припреми и
стандардизује растворе HCl,
NaOH, AgNO3, KMnO4,
Na2S2O3
самостално, волуметријским
методама, одреди масе
NaOH, HCl, CH3COOH,
NaCl, Cl-, Fe, Cu, у узорку
самостално изврши
гравиметријско одређивање
никла у узорку

Теорија
Принцип волуметријске
анализе
Количинска концентрација
раствора
Стандардни раствори
Ацидиметрија и
алкалиметрија
Таложне методе
Методе оксидо-редукције
Комплексометрија
Гравиметрија

Вежбе
Припрема и стандардизација
раствора HCl, NaOH, AgNO3,
KMnO4, Na2S2O3 ,
комплексон III
Волуметријско одређивање
масе NaOH у узорку
Волуметријско одређивање
масе HCl у узорку
Волуметријско одређивање
масе CH3COOH у узорку
Волуметријско одређивање
масе NaCl у узорку
Волуметријско одређивање
масе Cl- у узорку
Волуметријско одређивање
масе Fe у узорку
Волуметријско одређивање
масе Cu у узорку
Комплексометријска метода
Гравиметријско одређивање
никла у узорку

На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (23 часа)
лабораторијске вежбе (52 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
лабораторијске вежбе се реализују у хемијској
лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити скице, схеме
радити задатке из концентрације раствора
за сваку методу анализе вршити стехиометријски
прорачун
направити постер за сваку методу
користити одговарајуће реагенсе, лабораторијско
посуђе и прибор
демонстрирати анализу
уз сваку наставну јединицу обавезно радити
рачунске задатке
водити дневник рада
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Хемија
Физика
Математика
Исхрана људи
Технологија воде
Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији
Физичка хемија
Кварење и конзервисање
Изабрани модули прехрамбене технологије

ОСНОВИ ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ*
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

II

34

Вежбе
34

Практична настава

Настава у
блоку

УКУПНО

36

104

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени
Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу
Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама
Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти прехрамбених производа
Стицање вештина рада у лабораторији
Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима
Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Трајање модула
(часови)
Т
В

Б

Помоћне сировине и адитиви у прехрамбеној индустрији

16

16

0

Амбалажа

10

10

18

Складиштење

8

8

18

НАЗИВ МОДУЛА

НАПОМЕНА: Ови модули се реализују према распореду како је то дато у гантограму.
ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Помоћне сировине и адитиви у прехрамбеној индустрији
32 часa
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће
САДРЖАЈИ МОДУЛА
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Стицање знања
о помоћним
сировинама и
адитивима у
прехрамбеној
индустрији и
њиховом
безбедном
коришћењу

наведе помоћне сировине које се
користе у прехрамбеној индустрији
разликује заслађиваче
објасни значај кухињске соли и
зачина
наведе средстава за нарастање теста
разликује начине коришћења
средстава за нарасрање теста
објасни значај употребе чајева,
лековитог и зачинског биља
објасни улогу какаа и кафе у
пехрамбеној индустрији
наведе врсте адитива
користи законске норме о употреби
адитива
разликује врсте адитива
објасни улогу различитих врста
адитива у прехрамбеним
производима

одреди садржај влаге у помоћним
сировинама
одреди проценат пепела у
помоћним сировинама
одреди проценат садржај масти у
кафи
докаже присуство вештачких
заслађивача у прехрамбеним
производима
докаже присуство вештачких боја у
прехрамбеним производима
докаже присуство бензоеве
киселине

Теорија
Подела и врсте помоћних сировина
Заслађивачи
Кухињска со, зачини и зачинско
биље
Средства за нарастање теста
Чајеви, лековито биље, какао и
кафа
Подела и врсте адитива
Законске норме о употреби
адитива
Ознаке адитива

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (16 часова)
вежбе (16 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
учионица
школске и погонске лабораторије
Наставу у блоку изводити у производним погонима
Препоруке за реализацију наставе
Користити узорке заслађивача

Лабораторијске вежбе
Одређивање садржаја влаге
Одређивање садржаја пепела
Одређивање садржаја масти
Доказивање присуства вештачких
заслађивача, вештачких боја,
бензоеве киселине у различитим
узорцима сировина и
прехрамбених производа

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Стицање знања
о значају
амбалаже ,
прању,
дезинфекцији и
њеној
рециклажи у
прехрамбеној
индустрији

Амбалажа
38 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
разликује амбалажне материјале
наведе врсте амбалаже
објасни улогу и значај амбалаже
разликује начине рециклаже
коришћене амбалаже
дефинише палетизацију и
депалетизацију
објасни улогу средстава за прање
и дезинфекцију амбалаже;
дефинише појам дезинфекције;
наведе средства за дезинфекцију;
разликује еколошки непожељне
компоненте средстава за прање и
дезинфекцију
разликује начине прања повратне
амбалаже
наведе садржај етикете и ''бар кода''
објасни поступак наношења етикета
на амбалажу
одреди порозност белог лима;
одреди отпорност стаклене
амбалаже;
одреди херметичност затварања
стаклене абалаже
одреди граматуру хартије за етикете
ради на линији израде картонских
кутија
ради на линији паковања готових
производа
ради на линији прања боца и гајби

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Подела и врсте амбалаже;
Функција појединих врста
амбалаже у зависности од њених
карактеристика;
Рециклажа амбалаже;
Подела и врсте средстава за прање
и дезинфекцију
Еколошки непожељне компоненте
средстава за прање;
Поступци прања амбалаже
Обележавање амбалаже и
етикетирање

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (10 часова)
вежбе (10 часова)
настава у блоку (18 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
учионица
школске и погонске лабораторије
Наставу у блоку изводити у производним погонима

Лабораторијске вежбе
Одређивање порозности белог
лима;
Одређивање хидролитичке
отпорности стакла;
Одређивање граматуре хартије

Препоруке за реализацију наставе
Приказати узорке различитих амбалажних материјала
( са ученицима направити збирку амбалажа)
Приказати поступке рециклаже амбалаже
Приказати начине прања и дезинфекције
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Стицање знања
о значају
правилног
складиштења и
праћења
промена
квалитета
ускладиштених
сировина и
готивих
производа

Складиштење
34 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
разликује врсте и типове складишта
објасни услове складиштења према
врсти производа који се складишти
дефинише кондиционирани ваздуха
објасни начин припреме ваздуха и
инертног гаса при чувању
разликује начине чувања и
складиштења сировина и готових
производа;
разликује коморе за накнадно
дозревање и хладаче
објасни начин рада силоса, подних
складишта и хладњача..
прорачуна портебан капацитет
складишта
одреди примесе у сировинама пре
складиштења
одреди влагу сировина пре
складиштења
одреди хектолитарску масу
житарица пре складиштења;
прати температуру и влагу ваздуха
у силосу
ради на узимању узорака при
пријему сировина
ради на сладиштењу воћа и поврћа

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Подела и врсте складишта
привремена и стална складишта
коморе и хладњаче;
Карактеристике појединих врста
складишта
Услови у току складиштења
Припрема ваздуха за сладиштење
Начини чувања сировина и готових
производа
Прорачу капацитета складишта
(подног и силосног)

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.

Лабораторијске вежбе
Одређивање хектолитарске масе
житарица;
Одређивање примеса у
житарицама
Одређивање влаге у сировинама
пре складиштења

Место реализације наставе
учионица
хемијске и погонске лабораторије
Наставу у блоку изводити у производним погонима

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (8 часова)
вежбе (8 часова)
настава у блоку (18 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку

Препоруке за реализацију наставе
Приказати шеме разних типова складишта;
Користити каталоге и проспекте различитих типова
складишта.
Користити Шоперову вагу
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ МОДУЛИМА
Хемија
Технике рада у лабораторији
Исхрана људи
Математика
Физика

ТЕХНОЛOГИЈА ВОДЕ
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

II

36

Вежбе

Практична настава

36

Настава у
блоку

УКУПНО

24

96

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о хемијском саставу воде
Стицање знања о значају припреме воде за пиће и прхрамбену индустрију
Разумевање важности припреме и пречишћавања воде и одпадних вода
Стицање знања о квалитету воде
Оспособљавање ученика да разликује врсте вода према тврдоћи и њиховој примени у појединим прехрамбеним технологијама
Стицање вештина рада у лабораторији
Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима
Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији
Оспособљавање ученика да врши контролу вода, у градском водоводу и различитим прехрамбеним технологијама
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
НАЗИВ МОДУЛА
Технологија воде

Трајање модула
(часови)
Т
В

Б

36

24

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА

36

Назив модула:
Трајање
модула:

Технологија воде
96 часова

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

Овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и
у погонима
индустријске
прераде воде
примењујући
принципе
добре
произвођачке
праксе
(НАССР)

разликује врсте вода које се користе у
прехрамбеној индустрији;
разликује карактеристике вода које се
користе у прехрамбеној индустрији;
дефинише тврдоћу воде;
разликује начине омекшавања воде;
објасни појам дезинфекције воде;
разликује поступке за дезинфекцију
воде;
разликује карактеристике отпадних
вода у прехрамбеној индустрији;
објасни начине пречишћавања
отпадних вода;
разликује еколошки непожељне
компоненте отпадних вода

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Теорија
Врсте природних вода
Тврдоћа воде
Омекшавање воде
Дезинфекција воде
Отпадне воде у
прехрамбеној индустрији
Пречишћавање отпадних
вода

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава ( 36 часова)
вежбе (36 часова)
настава у блоку (24 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
наставе у блоку

Лабораторијске вежбеи
одреди карбонатну и укупну тврдоћу
настава у блоку
воде;
Одређивање карбонатне
одреди садржај кисеоника у води;
тврдоће воде
одреди садржај хлора у води;
Одређивање укупне
одреди садржај гвожђа у води;
тврдоће воде
спроводи процес припреме воде
Омекшавање воде
користи средства за личну и колективну мењачима јона
заштиту на раду
Одређивање кисеоника у
одржава радно место и опрему
води
уочи критичне тачке током припреме и Одређивање хлора у води
прераде воде за прехрамбену
Одређивање гвожђа у
индустрију (НАССР)
води
Рад на припреми воде
Критичне тачке (НАССР)
при производњи

Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
погони водовода
Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
користити шематски приказ припреме воде за
прехрамбену индустрију
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност воде и
запослених у водоводу
НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у погонима водовода
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Физика
Математика
Хемија
Технике рада у лабораторији
Технолошке операције
модули прехрамбене технологије
Ензимологија
Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији

ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

II

105

70

175

III

105

70

175

Вежбе

Практична настава

УКУПНО

Настава у
блоку

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
усвајање теоријских знања о принципима технолошких операција и процеса;
усвајање теоријских знања о врстама и начину рада различитих машина и апарата који су саставни део одговарајуће прехрамбене технологије
оспособљавање ученика да рукује различитим инструментима за мерење одређених процесних величина
оспособљавање ученика да прерачуна измерене величине из јединица једног мерног система у јединице другог система
оспособљавање ученика да изврши правилан избор уређаја на основу њихових карактеристика
стицање теоријских знања о системима аутоматског управљања и регулација
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Трајање модула
(часови)
Т

В

Карактеристике флуида

30

20

Транспорт материјала

15

10

Ситњење и мешање материјала

12

8

Раздвајање нехомогених система

21

14

Размена топлоте

27

18

НАЗИВ МОДУЛА

Разред:

трећи

Трајање модула
(часови)
Т

В

Топлотне операције

21

14

Дифузионе операције

66

44

Системи управљања и регулације

18

12

НАЗИВ МОДУЛА

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Назив модула:
Карактеристике флуида
Трајање модула: 50 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
Теорија
стицање знања о разликује врсте флуида
флуиди
особинама
дефинише особине идеалних и реалних
идеални гасови
флуида
гасова
једначина идеалног гаса
разумевање
наведе основне величине стања флуида и
Бојл-Мариотов, Геј-Лисаков,
процеса
њихове јединице
Шарлов и Далтонов закон
струјања
објасни Клапејронову једначину
Реални гасови
флуида
објасни појмове: притисак, атмосферски
Ван дер Валсова једначина
оспособљавање притисак, надпритисак, вакуум
особине течног стања
ученика да мери дефинише изобарски, изохорски и
стишљивост
процесне
изотермски процес
густина
величине
дефинише Бојл-Мариотов, Геј-Лисаков,
вискозитет
Шарлов и Далтонов закон
притисак
дефинише густину флуида, јединице у
проток
којима се изражава и зависност од других
једначина континуитета
величина
енергија флуида
дефинише вискозитет, јединице у којима се Бернулијева једначина
изражава и зависност од других величина
Торичелијева теорема
објасни узајамне везе између густине и
Питоова цев
вискозитета флуида
пригушна плоча
дефинише хидростатички притисак и
гранични слој флуида
хидростатички парадокс
степен контракције
разликује врсте протока, као и јединице у
режим струјања флуида
којима се изражавају
Рејнолдсов критериујм (број)

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (30 часова)
лабораторијске вежбе (20 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији
или фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
направити са ученицима постер величина
стања и њихових јединица
са ученицима увежбавати превођење

објасни законитости струјања флуида
разликује врсте енергија при струјању
флуида
објасни Бернулијеву једначину и њену
примену
разликује режиме струјања флуида
објасни значај величине граничног слоја у
технолошким операцијама
решава рачунске задатке у вези механике
флуида
одреди величину притиска и надпритиска
флуида
одреди разлику притиска у флуиду
одреди величину протока флуида
изрази процесне величине у системским и
несистемским јединицама
избаждари мерило са пригушном плочом,
као и да одреди константу пригушне плоче
одреди режим струјања флуида
мерењем пада притиска одреди величине
хидрауличних отпора при струјању флуида
малим и великим брзинама
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
разумевање
операције
транспорта
флуида и
чврстог
материјала у
прехрамбеним
технологијама

Транспорт материје
25 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
разликује технолошке операције и
технолошке процесе;
нацрта технолошку шему задатог процеса;
дефинише брзину технолошке операције;
објасни да је разлика притисака погонска
сила за транспорт флуида;
дефинише капацитет уређаја;
дефинише степен корисног дејства уређаја;

отпори при струјању

Вежбе
провера Бојл-Мариотовог, ГејЛисаковог и/или Шарловог закона
мерење притиска, надпритиска и :
пијезометарска цев,
U-манометар и Бурдонов
манометар
мерење протока: ротаметар, гасни
сат, мерило са пригушном плочом
Рејнолдсов оглед
одређивање хидрауличких отпора
при малим и великим брзинама
струјања

несистемских у системске јединице
инсистирати на табеларном и графичком
приказу узајамне зависности величина стања
са ученицима вежбати рачунске задатке
извести Бернулијеву једначину за цев
константног и променљивог пресека
извести Бернулијеву једначину за Питоову
цев, Торичелијеву теорему и пригушну плочу
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
технолошки процес
технолошке операције
брзина технолошке операције
погонска сила
капацитет уређаја
степен корисног дејства
елементи цевовода
црпке за течности

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (15 часова)

развијање
вештине рада са
уређајима који
се користе за
транспорт у
прехрамбеној
технологији

разликује на цевоводима одређене елементе
цевних водова;
разликује црпке за течне и гасовите флуиде;
објасни начин рада карактеристичних
типова црпки за течне и гасовите флуиде;
објасни начин рада компресора
разликује врсте транспортера који се
користе у прехрамбеној индустрији;
објасни начин рада оних транспортера који
се изучавају у склопу одабраних модула
прехрамбене технологије;
одабере транспортер у зависности од
карактеристика материјала који се
транспортује;
одреди карактеристике центрифугалне
црпке (капацитет, снага, степен
искоришћења)
одреди величину вакуума који се остварује
радом лабораторијске вакуум црпке
изрази процесне величине у системским и
несистемским јединицама

црпке за гасовите флуиде
транспортери за чврсте материје

лабораторијске вежбе (10 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава и рачунске вежбе се
реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији
или фабричким погонима

Вежбе
карактеристике центрифугалне
црпке
карактеристике вакуум црпке

Препоруке за реализацију наставе
избор уређаја зависи од избора модула
прехрамбене технологије
користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације за објашњење рада
појединачних врста црпки за гасове и
течности и транспортера
са ученицима увежбавати превођење
несистемских у системске јединице
са ученицима вежбати рачунске задатке
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:

Ситњење и мешање материјала

Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
разумевање
операција
ситњења и
просејавања за
прехрамбенe
технологијe
разумевање
операција
мешања за
прехрамбенe
технологијe
развијање
вештине рада са
уређајима који
се користе за
ситњење и
мешање у
прехрамбеној
технологији

20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

Теорија
теорија ситњења
степен ситњења
дробилице
млинови
сецкалице
просејавање
системска сита
различите врсте сита (ротациона,
осцилаторна, вибрациона)
фракционо просејавање
мешање
″мртви углови″
мешалице за течности
(пропелерске, планетарне)
пнеуматске мешалице
пужасте мешалице
унутрашња структура теста
мешалице за тестасте материјале
Вежбе
одреди критичан и радни број обртаја млина гранулометријска анализа
са куглама;
материјала пре и после ситњења
изврши гранулометријску анализу
материјала пре и после ситњења;
дефинише појмове ситњења, степен
ситњења и просејавања;
разликује матријале који се дробе, мељу или
секу;
објасни начин рада уређаја за ситњење
(дробилице, млинови и сецкалице);
разликује врсте сита;
објасни начин рада уређаја за просејавање
објасни фракционо просејавање материјала;
објасни принципе мешања течних,
прашкастих и тестастих материјала;
разликује мешалице за течности, тесто и
прах;
објасни начин рада мешалица

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (12 часова)
лабораторијске вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији
или фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
избор уређаја зависи од избора модула
прехрамбене технологије
користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације за објашњење рада
појединачних врста уређаја за ситњење,
просејавање и мешање
са ученицима увежбавати превођење
несистемских у системске јединице
са ученицима вежбати рачунске задатке
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
разумевање
операција
таложења,
филтрирања,
центрифугирања
и сепарације у
прехрамбеним
технологијама
развијање
вештине рада са
уређајима који се
користе за
раздвајање
хетерогених
система у
прехрамбеној
технологији

Раздвајање нехомогених система
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
разликује дисперзне системе
дефинише хетерогене системе
разликује начине раздвајања фаза у
хетерогеним системима
објасни шта је таложење и који фактори
утичу на брзину таложења
разликује врсте таложника
објасни рад оних таложника који се
изучавају у склопу одабраних модула
прехрамбене технологије
дефинише појмове: филтрирање, филтер
(цедило), филтрациона погача, филтрат и
погонска сила за филтрирање
разликује врсте уређаја за филтрирање
објасни рад уређаја за филтрирање
објасни шта је центрифугирање и од којих
фактора зависи
разликује врсте центрифуга
објасни начин рада центрифуга
објасни шта је сепарација и од којих
фактора зависи
разликује врсте сепаратора

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
фаза
дисперзни системи
хетерогени системи
начини раздвајања хетерогених
система
таложење, брзина таложења
таложници
филтрирање, погонска сила и
брзина филтрирања
уређаји за филтрирање течних и
гасовитих хетерогених система
центрифугирање
центрифуге
сепарација
сепаратори

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (21час)
лабораторијске вежбе (14 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској
лабораторији или фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
избор уређаја зависи од избора модула
прехрамбене технологије

објасни начин рада сепаратора
одреди брзину таложења различитих
суспензија под атмосферским и сниженим
притиском
решава задатке из области таложења и
центрифугирања
одреди капацитет филтер пресе

Вежбе
Одређивање брзине таложења
различитих суспензија под
атмосферским и сниженим
притиском
Рачунски задаци из таложења и
центрифугирања
Одређивање капацитета филтер
пресе

користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације за објашњење рада
појединачних врста уређаја за раздвајање
хетерогених система
са ученицима увежбавати превођење
несистемских у системске јединице
са ученицима вежбати рачунске задатке
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Размена топлоте
55 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

Теорија
стицање знања о
дефинише термодинамички систем
термодинамички систем
основним
дефинише термодинамичке величине стања термодинамичке величине
термодинамичким и величине процеса
енергија (унутрашња, топлотна),
величинама,
дефинише појмове температуре и енергије
топлотни капацитет
процесима и
(унутрашња и топлотна)
рад, запремински рад
уређајима у
дефинише топлотну енергију као вид
I закон термодинамике
којима се ти
електромагнетног зрачења
адијабатски процеси
процеси одвијају објасни појмове: топлота, температура,
енталпија
развијање
топлотни капацитет, специфичан и моларни енергетски ефекти технолошких
вештине рада са
топлотни капацитет
процеса
уређајима који се разликовати осетну од латентне топлоте
ендотермни и егзотермни процеси
користе у
објасни појмове топлота фазног прелаза и
II закон термодинамике
топлотним
специфична топлота фазног прелаза
Карноов циклус
операцијама
разликује ендотермне и егзотермне процесе топлота (осетна и латентна)

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (27 часова)
лабораторијске вежбе (18 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби

разликује механички и запремински рад
дефинише погонску силу за пренос топлоте
дефинише I закон термодинамике на разне
процесе
дефинише адијабатски процес
примени I закон термодинамике на све
термодинамичке процесе
дефинише појам енталпије и промену
енталпије
разликује повратне, неповратне процесе и
кружне процесе
дефинише II закон термодинамике
објасни Карноов циклус
разликује механизме преноса топлоте
објасни кондукцију, конвекцију и зрачење
анализира факторе који утичу на брзину
преноса топлоте и на отпор преносу
топлоте
решава рачунске задатке у вези преноса
топлоте;

Разред:
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

мери температуру различитим
инструментима
експериментално одреди топлотни
капацитет калориметра
на основу мерења процесних величина на
изолованом цевоводу одреди
карактеристичне коефицијенте и отпоре
при преносу топлоте
трећи
Топлотне операције
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

топлотни капацитет
кондензација и кључање
топљење и очвршћавање
пренос топлоте: кондукција,
конвекција, зрачење
пролаз топлоте

Вежбе
мерење температуре
одређивање топлотног капацитета
експериметално одређивање
коефицијената (, и К)и отпора
при преносу топлоте

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији
или фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
допунити са ученицима постер величина
стања и њихових јединица
са ученицима увежбавати превођење
несистемских у системске јединице
инсистирати на табеларном и графичком
приказу узајамне зависности величина стања
избор машина и апарата зависи од избора
модула прехрамбене технологије
користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације за објашњење
механизама преноса топлоте
са ученицима вежбати рачунске задатке
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

стицање знања о
основним
термодинамичким
величинама,
процесима и
уређајима у
којима се ти
процеси одвијају
развијање
вештине рада са
уређајима који се
користе у
топлотним
операцијама

објасни појам и значај материјалног и
топлотног биланса технолошке операције и
процеса;
разликује врсте извора и носилаца топлоте,
као и да дефинише карактеристике водене
паре
дефинише врсте размењивача топлоте
објасни начин рада размењивача топлоте
разликује ефекте размене топлоте при
истострујном и супротнострујном току
флуида
објасни операцију укувавања
објасни начин рада укувача
објасни принцип вишестепеног укувавања
разликује врсте расхладних машина
објасни начин рада расхладних машина
опслужи парни котао
одреди величину топлотних губитака,
степен концентрисања и специфичну
потрошњу примарне паре приликом
укувавања у отвореном и затвореном
укувачу

Теорија
водена пара и њене
карактеристике
размењивачи топлоте
размена топлоте при истострујном
и супротнострујном току флуида
укувавање
укувачи
вишестепено укувавање
расхладни уређаји

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (21 часова)
лабораторијске вежбе (14 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби

Вежбе
производња засићене водене паре
експериметално одређивање
величине топлотних губитака,
степена концентрисања и
специфичне потрошње примарне
паре приликом укувавања у
отвореном и затвореном укувачу

Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији
или фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
инсистирати на табеларном и графичком
приказу узајамне зависности величина стања
избор уређаја зависи од избора модула
прехрамбене технологије
користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације за објашњење рада
појединачних врста уређаја у којима се
одвијају топлотне операције
са ученицима вежбати рачунске задатке
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода

тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:

Дифузионе операције
110 часова

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

разумевање
феномена
преноса масе
развијање
вештине рада са
уређајима који
се користе у
дифузионим
операцијама

дефинише погонску силу за пренос масе
разликовати дифузију и конвективни пренос масе
одреди брзину преноса масе и факторе који је
одређују
објасни појмове растварања и кристализације
дефинише растворљивост
конструише дијаграм растворљивости и очита
растворљивост на одређеној температури са
дијаграма
објасни колигативне особине раствора
објасни настајање кристалне клице и процес
кристализације
објасни начин рада одабраних кристализатора
анализира услове кристализације код сваког типа
кристализатора понаособ
дефинише основне параметре влажног ваздуха:
апсолутна и релативна влажност, тачка росе и
температура влажне кугле
очита влажност ваздуха из дијаграма влажности
ваздуха на основу измерених величина
објасни процес сушења и фазе сушења
дефинише брзину сушења
објасни рад сушница
анализира услове сушења код сваког типа сушнице

Теорија
погонска сила за пренос масе
дифузија и конвективни пренос
масе
коефицијент дифузјие
Фиков закон дифузије
конвективни флукс и коефицијент
прелаза масе
растварање
растворљивост
крива растворљивости
колигативне особине раствора
кристална клица и кристализација
кристализатори
оређивање степена искоришћења
кристализтора
влажан ваздух и параметри
влажног ваздуха
дијаграм влажности ваздуха
сушење и фазе процеса сушења
брзина сушења
принцип рада сушница
апсорпција и десорпција
апсорбери
адсорпција и брзина адсорпције

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (66 часа)
лабораторијске вежбе (44 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у
учионици
вежбе се реализују у погонској
лабораторији или фабричким
погонима
Препоруке за реализацију наставе
допунити са ученицима постер

понаособ
објасни врсте апсорпције
разликује врсте апсорбера
објасни начин рада апсобера
анализира услове апсорпције код сваког типа
апсорбера понаособ
објасни принцип адсорпције
објасни начин рада адсобера
анализира услове адсорпције код сваког типа
адсорбера понаособ
објасни принцип екстракције
дефинише брзину екстракције и од чега зависи
објасни начин рада екстарктора
дефинише течне смеше и темературу кључања тих
смеша
дефинише молски и масени удео
објасни процес испаравања чистих течности и
раствора
објасни фазни и равнотежни дијаграм
дефинише азеотропске смеше
објасни Хенријев, Раулов и Далтонов закон
објасни принцип дестилације под атмосферским и
сниженим притиском
објасни вишестепену дестилацију
објасни принцип ректификације
дефинише теоријски под и рефлуксни однос
утврди ефикасност ректификационе колоне
објасни начин рада ректификационих колона
решава рачунске задатке у вези дифузионих
операција
одреди величину топлоте растварања калориметром
одреди повећање температуре кључања
ебулиоскопском методом
припреми пресићен раствор одређене соли и изврши
кристализацију
одреди степен искоришћења кристализатора
користи дијаграм влажног ваздуха
одреди влажност ваздуха методом тачке росе и

адсорбери
екстракција
брзина екстракције
екстрактори
равнотежни дијаграм
Хенријев, Раулов и Далтонов закон
равнотежна дестилација
шаржна дестилација
дестилатори
дестилација воденом паром
релативна испарљивост
вишестпена дестилација
теоријски под
реални под
рефлукс и рефлуксни однос
ефикасност ректификационе
колоне
врсте ректификационих колона

ВЕЖБЕ
одређивање топлоте растварања
неке соли калориметром
ебулиоскопија
одређивање влажности ваздуха
методом тачке росе и помоћу
психрометра
одређивање брзине сушења у
сушници

величина стања и њихових јединица
са ученицима увежбавати
превођење несистемских у
системске јединице
инсистирати на табеларном и
графичком приказу узајамне
зависности величина стања
избор машина и апарата зависи од
избора модула прехрамбене
технологије
користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације за
објашњење рада појединачних
врста уређаја у којима се одвијају
дифузионе операције
инсистирати на постављању
материјалног и топлотног биланса
за сваку операцију
са ученицима вежбати рачунске
задатке
дефинисати појединачне и групне
домаће задатке
ученик је обавезан да води дневник
рада на лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

помоћу психрометра
одреди брзину сушења у лабораторијским и
погонским сушницама
одреди брзину апсорпције
одреди брзину адсорпције
конструише фазни и равнотежни дијаграм
праћењем промене густине, прати промену састава
дестилата
одреди ефикасност ректификационе колоне на основу
равнотежног дијаграма и концентације у почетном
раствору и десилату

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
одржавање
регулисаних
величина при
аутоматском
управљању
процесима

Системи управљања и регулације
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
објасни значај аутоматизације
разликује врсте система управљања
и регулације
разликује основне уређаје система
аутоматске регулације
објасни аутоматску регулацију
технолошког процеса производње,
праћењем аутоматске контроле
основних променљивих величина
процеса

апсорпција угљендиоксида у
колони с водом и
калијумхидроксидом
одређивање брзине адсорпције
метиленско плавог на активном
угљу
експеримнтално одређивање
промене састава дестилата на
основу праћења промене густине
експериментално одређивање
ефикасност ректификационе
колоне

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
аутоматизација
системи аутоматског управљања и
регулације
повратна спрега
елементи регулационог кола
сигнали
мерни елемент
извршни елемент
регулатор
начин рада кола аутоматске
регулације
трансмитер

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (18 часова)
лабораторијске вежбе (12 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби

прочита блок дијаграм
објасни начин рада регулационог
вентила
прати одређену величину на
командној табли

ВЕЖБЕ
симболи
блок дијаграм
регулациони вентил
аутоматска регулација
температуре, нивоа, или притиска

Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији или
фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
направити са ученицима постер симбола и ознака
који се користе у аутоматској регулацији
користити слике, схеме, моделе и компјутерске
анимације за објашњење рада појединачних
елемената регулационог кола
са ученицима вежбати читање блок дијаграма
дефинисати појединачне и групне домаће задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ МОДУЛИМА
Физика
Математика
Технике рада у лабораторији
модули прехрамбене технологије
Физичка хемија

EНЗИМОЛОГИЈА
35
Трећи
Стицање знања о ензимима и њиховиј улози у прехрамбеној индустрији
Циљеви предмета:
Стицање знања о биохемијским процесима у сировинама и готовим производима при производњи прехрамбених производа
и њиховом кварењу
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И
НАЧИН
ТЕМА ЦИЉ
По завршетку теме ученик ће бити у стању ПРЕПОРУЧЕНИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
да:
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
Стицање знања
дефинише ензиме и њихов значај за
Дефиниција и улога ензим На почетку теме ученике упознати са циљевима
о
прехрамбену индустрију
Особине ензима
и исходима наставе, односно учења, планом рада
ензимима,њихов објасни улогу ензима
Механизам деловања
и начинима оцењивања
ој улози,
објасни структуру, порекло и механизам
ензима
факторима и
деловања ензима
Фактори који утичу на
Облици наставе
кофакторима
објасни утицај фактора на активност
активност ензима (Т, pH,
Предмет се реализује кроз следеће облике
који утичу на
ензима и њихов значај при конзервисању
концентрација ензима и
наставе:
њихову
намирница
супстрата)
теоријска настава
активност
дефинише инхибицију и њен значај за
Инхибиција, инхибитори
прехрамбену индустрију
Кофактори ензиматске
Место реализације наставе
објасни кофакторе ензиматске активности активности
Теоријска настава се реализује у учионици или
дефинише коензиме
Коензими
одговарајућем кабинету
класификује ензиме према типу
Класификација и
бихемијске реакције
номенклатура ензима
Препоруке за реализацију наставе
Оксидоредуктазе,
израдити са ученицима постере са поделом
трансферазе, хидролазе,
ензима и њиховим особинама
изомеразе и лигазе
израдити са ученицима шеме биохемијских

Еензими

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Биохемијски процеси у намирницама

Стицање знања
о биохемијским
процесима
разлагања
протеина, масти
и угљених
хидрата и
њиховом значају
при производњи
и кварењу
прехрамбених
производа

дефинише биохемијске процесе
разликује процесе разлагања угљених
хидрата, протеина и липида и њихове
специфичности
објасни млечно-киселинско врење
објасни алкохолну ферментацију
објасни сирћетну ферментацију
објасни процес разлагања протеина
објасни процес разлагања липида
идентификује процесе разлагања угњених
хидрата , беланчевина и мсти у
технологијама у којим се ови процеси
одвијају
разликује биохемијске процесе кварења
намирница

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Хемија
Исхрана људи

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Разлагање сложених
угљених хидрата
гликолиза
Млечна ферментација
Алкохолна ферментација
Пропионска ферментација
Сирћетна ферментација
Бутерна ферментација
Разлагање протеина
Разлагање липида

процеса разлагања угљених хидрата,масти,
протеина
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Оквирни број часова по темама
ензими (13 часова)
биохемијски процеси у намирницама (21 час)

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

III

70

Вежбе

Практична настава

УКУПНО

Настава у
блоку

70

140

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Усвајање теоријских знања о интеракцији материје и енергије потребних за разумевање технолошког процеса у прехрамбеној индустрији;
Стицање знања о оптичким особинама материје;
Стицање знања о значају праћења кинетике, процеса као начина да се одреде основни параметри технолошког процеса;
Стицање знања о појавама на граници фаза;
Стцање знања о працесима који се одигравају у електролитичкој ћелији и галванским елементима.
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула
(часови)
Т
В

Оптичке методе испитивања у прехрамбеној индустрији

20

20

Колоидна хемија

10

6

Хемијска кинетика и равнотежа

12

14

Појаве на граници фаза

8

10

Електрохемијске методе испитивања

20

20

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ

Оптичке методе испитивања у прехрамбеној индустрији
40 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН

МОДУЛА
Стицање знања
о оптичким
особинама
материје и
њиховој
примени у
испитивању
хране
Стицање
практичних
вештина при
испитивању
хране оптичким
методама

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
објасни природу и особине светлости
објасни законе одбијања и преламања
светлости
објасни и примени рефрактометријску
анализу
објасни појаву поларизације светлости
објасни апсорпцију светлости
објасни фотоелектричну колориметрију
дефинише спектар и врсте спектара
дефинише спектрофотометрију
примени оптичке методе у испитивању
хране
одреди концентрацију суве материје у
раствору рефрактометријски
изврши полариметријску анализу раствора
изврши колориметријске анализе
примени спектрофотометријске анализе у
испитивању хране

САДРЖАЈИ МОДУЛА

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
природа и особине светлости
закон преламања и одбијања
светлости
рефрактометрија
поларизација светлости, оптички
активне супстанце
полариметријска анализа
апсорпција светлостои
фотоелектична колориметрија
спектри-подела
спектрофотометрија

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.

Вежбе
рефрактометријско одређивање
шећера у раствору
полариметријска анализа
фотоелектрична колориметрија
спектрофометријска анализа

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (20 часова)
лабораторијске вежбе (20 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији
или фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
инсистирати на табеларном и графичком
приказу узајамне зависности величина стања
са ученицима вежбати рачунске задатке
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Колоидна хемија
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

стицање знања о дефинишe дисперзне, макромолекуларне и
колоидним
мицеларне колоиде
системима
објасни начине добјања и пречишћавања
колоида
објасни молекулско-кинетичке особине
колоида
објасни наелектрисање колоидних система и
електрокинетичке појаве
наведе и објасни оптичка својства
колоидних система
дефинише стабилност колоидних система и
процесе коагулације
одреди моларну масу линеарних
макромолекула мерењем вискозитета
разблажених раствора

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
дисперзни системи, подела, врсте
колоидни раствори,
карактеристике
лиофобни и лиофилни колоиди
особине колоида
коагулација колоида

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања

Вежбе
Одређивање моларне масе
линеарних макромолекула
мерењем вискозитета разблажених
раствора

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (10 часова)
лабораторијске вежбе (6 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава и рачунске вежбе се
реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији
или фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити

кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
стицање знања о
кинетици
хемијских
реакција
стицање знања о
равнотежном
стању у
хомогеним и
хетерогеним
системима

Хемијска кинетика и равнотежа
26 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
дефинише брзину хемијске рекције и
факторе од којих она зависи
дефинише енергију активације, катализу и
фотохемијске реакције
објасни закон о дејству маса и рвнотежу у
хомогеним системима
примени Л` Шатељеов принцип
примени Гибсово правило фаза
објасни физичку равотежу на
једнокомпонентном систему лед-водаводена пара
одреди константу брзине полариметријски
уочи како различити фактори утичу на
брзину хемијске реакције у стању
равнотеже

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
брзина хемијске рекције и њена
зависност од концентрације
реактаната и температуре
енергија активације, ред и
молекуларност, сложене хемијске
реакције
хемијска равнотежа
Л` Шатељеов принцип
Гибсово правило фаза
једнокомпонентни системи

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања

Вежбе
полариметријско одређивање
константе брзине инверзије
сахарозе
утицај фактора на брзину
хемијских реакција и равнотежу

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (12 часова)
лабораторијске вежбе (14 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији
или фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације

са ученицима увежбавати превођење
несистемских у системске јединице
са ученицима вежбати рачунске задатке
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Појаве на граници фаза
18 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

стицање знања о објасни појаву површинског напона
појавама на
објасни апсорпцију и адсорпцију
граници фаза и
објасни хроматографске методе анализе
њиховој
практичној
примени у
прехрамбеној
индустрији
обави хроматографско испитивање

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
површински напон и површински
активне материје
сорпције
једначина адсорпционе изотерме
хроматогрфија (адсорпциона,
подеона, на хартији)
гасна и јоноизмењивачка
хроматографија
Вежбе
хроматографија на папиру
гасна хроматографија

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (8 часова)
лабораторијске вежбе (10 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе

теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у погонској лабораторији
или фабричким погонима
Препоруке за реализацију наставе
повезати садржаје модула са садржајима
предмета Технолошке операције
користити одговарајући прибор, инструменте
и хемикалије
користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације
са ученицима вежбати рачунске задатке
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
стицање знања о
електричној
проводљивости
раствора
стицање знаања
о галванским

Електрохемијске методе испитивања
40 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
објасни појам електрохемијских реакција
разликuje проводнике I и II врсте
објасни процес електролизе
објасни елктричну и моларну проводљивост
дефинише покретљивост јона и објасни
кондуктометријску титрацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
хемијске и електрохемијске
реакције, проводници прве и друге
врсте
електролиза
електрохемијска проводљивост
моларна проводљивост

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:

елементима и
њиховој
примени у
прехрамбеној
индустрији

примени Оствалдов закон разблажења
објасни Фарадејеве законе електролизе
дефинише кулонометрију
објасни теорију галванског елемента
разликује хемијске изворе струје
дефинише Нернстову једначину
примени електрохемијски низ елемената
одреди електромоторну силу и електродни
потенцијал
дефинише електроде прве и друге врсте
редокс електроде
дефинише потенциометријску титрацију

одреди специфичну и моларну
проводљивост
изврши кондуктометријску титрацију
изврши кулонометријску титрацију
одреди појединачни потенцијал и
равнотежни напон
одреди pH-вредност и изврши pH-метријску
титрацију

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Физика
Математика
Хемија
Технике рада у лабораторији
Технолошке операције
модули прехрамбене технологије

закон о независном путовању јона,
покретљивост јона
Оствалдов закон разблажења
кондуктометријска титрација
Фарадејеви закони електролизе
кулонометри, кулонометријска
титрација
теорија галванског елемента,
Данијелов елеменат
хемијски извори електричне струје
Нернстова једначина
електрохемијски низ елемената
електроде прве врсте
електроде друге врсте
редокс електроде
Вистонов стандардни елеменат
одређивање електромоторне силе и
електродног потенцијала
одређивање pH-вредности
потенциометријска титрација
Вежбе
одређивање специфичне и
моларне проводљивости
кондуктометријска титрација
кулонометријска титрација
одређивање појединачног
потенцијала и равнотежног напона
одређивање pH
pH-метријска титрација

теоријска настава (20 часова)
лабораторијске вежбе (20 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици
вежбе се реализују у лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
користити одговарајући прибор, инструменте
и хемикалије
инсистирати на табеларном и графичком
приказу узајамне зависности величина стања
користити слике, схеме, моделе и
компјутерске анимације
са ученицима вежбати рачунске задатке
дефинисати појединачне и групне домаће
задатке
ученик је обавезан да води дневник рада на
лабораторијским вежбама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Ензимологија
Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији

МИКРОБИОЛОГИЈА
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

III

70

Вежбе

Практична настава

УКУПНО

Настава у
блоку

70

140

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о морфолошким и физиолошким карактеристикама микроорганизама
Стицање знања о утицају еколошких чинилаца на динамику раста микроорганизама
Стицање знања о улози микроорганизама и производа њихове биохемијске активности у прехрамбеној индустрији о врстама и карактеристикама
микроорганизама;
Стицање знања o изворима контаминације хране, проузроковачима тровања храном и о основним принципима HACCP
Оспособљавање ученика за руковање микроскопом и разликовање препарата
Оспособљаваље ученика да разликује утицај физичких и хемијских фактора на микроорганизме
Оспособљавање ученика да издвоји чисте културе значајне за одређене прехрамбене технологије и утврди хигејенску исправност уређаја,прибора и
радних површина узимањем бриса
3.

НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула
(часови)
T
B

Морфолошке и физиолошке карактеристике микроорганизама

20

28

Утицај спољашњих чинилаца на микроорганизме

24

26

Улога микроорганизама у прехрамбеној индустрији

8

8

Микроорганизми проузроковачи тровања храном и типови кварења намирница

18

8

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Назив модула:
Трајање модула:

Морфолошке и физиолошке карактеристике микроорганизама
48 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
Оспособљавање ученика за
објасни улогу и значај
Теорија
руковање микроскопом и
микроорганизама
Улога и значај микроорганизама
разликовање морфолошких
дефинише грађу прокариотске и
Структурна грађа ћелије
и
еукариотске ћелије и њихов хемијски
микроорганизама
физиолошкихкарактеристика састав;
Морфологија бактерија и
микроорганизама
опише морфолошке и физиолошке
гљива(облик,величина. грађа,начин
карактеристике микроорганизама
кретања,бактеријске споре и
капсуле)
Физиологија бактерија и
гљива(метаболизам,ензими,начин
узимања хране,састав хране,дисање
и размножавање)
користи микробиолошко посуђе и
Лабораторијске вежбе
прибор
Одржавање микробиолошке
рукује микроскопом
лабораторије и лабораторијског
направи, обоји и микроскопира
прибора
различите препарате
Микроскоп – делови и руковање
припреми лабораторијско посуђе и
Микроскопско испитивање
прибор за прање и стерилизацију;
микроорганизама – нативни и
рукује апаратом за суву стерилизацију фиксирани
и аутоклавом
Прање, припрема за стерилизацију и
стерилизација лабораторијског
посуђа и прибора

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада
и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (20часова)
вежбе ( 28 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава у учионици,
кабинету
вежбе у лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
ученик води дневник вежби
на крају модула реализовати тест
знања за теорију и тест практичних
вештина за вежбе
Оцењивање

Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљаваље
ученика да разликује
утицај физичких и
хемијских фактора
на микроорганизме

Утицај спољашњих чинилаца на микроорганизме
50 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
објасни утицај спољашних чинлаца на
Теорија
раст и размножавање микроорганизама
Утицај физичких чинилаца на
опише поступке уништавања
микроорганизме ( вода, температура,
микроорганизама
светлост, зрачење, ултразвук,
осмотски притисак )
Утицај хемијских чинилаца на
микроорганизме (кисеоник, pH, и
различита хемијска једињења )
Утицај биолошких чинилаца на
микроорганизме (симбиоза и
антибиоза)
припреми различите врсте хранљивих
подлога и начине засејавања;
рукује апаратима за гајење
микроорганизама
одреди карактеристике пораста
микроорганизама на различитим
хранљивим подлогама
прати утицај различитих еколошких
чинилаца на микроорганизме
одреди број микроорганизама у сировини
и готовом производу

Лабораторијске вежбе
Хранљиве подлоге – састав, врсте,
припрема и начини засејавања
Руковање апаратима за гајење
микроорганизама
Одређивање карактеристика пораста
на различито засејаним хранљивим
подлогама
Утицај физичких и хемијских
фактора на микроорганизме
Бројање микроорганизама- директна
и индиректна метода

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријсканастава (24часова)
вежбе (26часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска наставасе реализује у
учионици, кабинету
вежбе се реализују у лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
ученик води дневник вежби
на крају модула реализовати тест знања
за теорију и тест практичних вештина за

вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да издвоји
чисте културе
значајне за одређене
прехрамбене
технологије, објасби
улоге
микроорганизама и
утврди хигејенску
исправност
уређаја,прибора и
радних површина
узимањем бриса

Улога микроорганизама у прехрамбеној индустрији
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
Теорија
објасни алкохолну,
Ферментација-врсте
млечну,сирћетну,лимунску ферментацију
Анаеробне ферментације-алкохолна,
наведе изазиваче ферментација
млечна
разликује контролисану од неконтролисане Аеробне ферментације-сирћетна
ферментације
лимунска
објасни примену стартер култура
Стартер културе

издвоји чисте културе из ваздуха, воде и
предмета из околине
примењује различите методе издвајања
чистих култура и да правилно користи
стартер културе
утврди хигијенску исправност
уређаја,прибора и радних површина
узимањем бриса

Лабораторијске вежбе
Методе за издвајање и одржавање
чистих култура
Издвајање чистих култура са
предмета околне средине узимањем
бриса

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријсканастава (8часова)
вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска наставасе реализује у
учионици, кабинету
вежбе се реализују у лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
ученик води дневник вежби

на крају модула реализовати тест знања
за теорију и тест практичних вештина за
вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:

Микроорганизми проузроковачи тровања храном и типови кварења намирница
26 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
ЦИЉЕВИ МОДУЛА По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
Теорија
разликује микроорганизме узрочнике
Извори контаминације хране
Оспособљавање
кварења и тровања храном
Основне одлике патогених
ученика да на основу објасни шта несме да садржи здравствено
микроорганизама
биохемијских одлика безбедана храна
Имунитет и врсте имунитета
микроорганизама
основне принципе HACCP
Микроорганизми проузроковачи
разликује узрочнике
кварења намирница и тровања
тровања храном
храном
Интоксикације и токсикоинфекције
храном
Здравствено безбедна храна
HACCP-дефиниција,основни
принципи

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријсканастава (18часова)
вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом

разликује поједине врсте
микроорганизама на основу биохемијских
одлика

Лабораторијске вежбе
Испитивање способности бактерија
да хидролизују скроб и казеин
да стварају индол и водоник-сулфид
да редукују нитрате
да врше ликвефакцију желатина
да ферментишу шећере и
полихидроксилне алкохоле

реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска наставасе реализује у
учионици, кабинету
вежбе се реализују у лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
ученик води дневник вежби
на крају модула реализовати тест знања
за теорију и тест практичних вештина за
вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

ИЗБОРНЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ*1, 2 и 3
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

III

70

Вежбе

Практична настава

105

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о хемијском саставу хране
Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива ињиховојправилнојпримени
Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу

Настава у
блоку

УКУПНО

60

235

Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама
Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти прехрамбених производа
Стицање вештина рада у лабораторији
Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима
Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији
Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред: трећи
У зависности од интереса локалне средине, школа одабире два модула од понуђених, док је модул Кварење и конзервисање обавезан и реализује се као
трећи модул .
Трајање модула
(часови)
Т
В

Б

Технологија безалкохолних пића*

16

24

18

Технологија кондиторских производа*

16

24

18

Технологија млинарства *

16

24

18

Технологија сточне хране*

16

24

18

Технологија скроба*

16

24

18

НАЗИВ ИЗБОРНИХ МОДУЛА

Динамика реализације модула дата је у гантограму.
ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Разред: трећи
Назив модула:
Технологија безалкохолних пића
Трајање модула: 58 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и
у погонима
индустријске
производње
безалкохолних
пића
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

дефинише појам безалкохолних пића,
разликује врсте и значај безалкохолних
пића
разликује основне карактеристике
безалкохолних пића
разликује основне и помоћне сировине за
добијање различитих безалкохолних пића
прави разлику између воћних сокова,
воћних нектара и освежавајућих
безалкохолних пића
опише фазе технолошког процеса
производње различитих безалкохолних
пића
разликује врсте амбалажа за различита
безалкохолна пића
наведе хемијски састав природних
минералних вода у зависности од порекла
објасни карактеристике природних
минералних вода
примени прописе о квалитету сокова и
осталих безалкохолних напитака
врши потребне анализе сировина и
готових производа индустрије
безалкохолних пића и минералних вода
учествује у процесу производње у
индустрији безалкохолних пића и
минералних вода
користи средства за личну и колективну
заштиту на раду
ради на пријему сировина
прати услове складиштења
одржава радно места и опреме
препозна критичне тачке у индустрији
безалкохолних пића и минералних вода
изврши контролу критичних тачака
(НАССР)

Теорија
Класификација и састав
безалкохолних пића
Сировине за производњу сокова и
безалкохолних напитака
Производња газираних
безалкохолних пића
Производња освежавајућих пића
од жита
Прерада природних минералних
вода
амбалажа и амбалажни материјали

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у
гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (16 часова)
вежбе (24 часа)
настава у блоку (18 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
наставе у блоку

Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Одређивање садржаја суве
материје
Одређивање киселости
Одређивање садржаја шећера
Доказивање вештачких средстава
за заслађивање и вештачких боја у
безалкохолним пићима
Одређивање сорбинске киселине у
безалкохолним пићима
Доказивање бензоеве киселине у
безалкохолним пићима
Волуметријско одређивање CO2 у
газираним пићима
Материјални биланс у производњи
безалкохолних пића

Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
производни погони
Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
користити узорке сировина и производа за
лабораторијска одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност
производа и радника у погонима за
производњу безалкохолних пића
НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у погонима за производњу
безалкохолних пића
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и
у погонима
кондиторске
индустрије
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

Технологија кондиторских производа
58 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
наведе бомбонске производе ;
опише сировине за производњу
бомбонских производа
објасни технолошки процес производње
бомбонских производа;
разликује амбалажу за бомбонске
производе
објасни услове складиштења бомбонских
производа;
наведе какао производе;
опише сировине за производњу какао
производа
објасни технолошке процесе производње
какао производа;
разликује амбалажу за различите врсте
какао производа

Практичан рад на пријему,
складиштењу и припреми
сировина за производњу
безалкохолних пића и минералних
вода
Одржавање радног места и опреме
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса

праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Производња бомбонских
производа
Производња какао производа
Производња кекса и производа
сродних кексу
Амбалажа и складиштење
Правилници о квалитету
кондиторских производа

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у
гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (16 часова)
вежбе (24 часова)
настава у блоку (18 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби

објасни услове складиштења какао
производа.
разликује кекс од производа сродних
кексу;
опише сировине за производњу кекса
опише технолошки процесе производње
кекса и производа сродних кексу;
разликује амбалажу за различите врсте
кекса и производа сродних кексу
објасни услове складиштења кекса и
производа сродних кексу
користи средства за личну и колективну
заштиту на раду
изводи потребне анализе сировина и
готових производа кондиторске
индустрије
обавља све фазе технолошког процеса
производње у кондиторској индустрији
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на критичним
местима (НАССР)

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ

Технологија млинарства
58 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

наставе у блоку
Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
производни погони

Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Одређивање киселости тврдих
бомбона
Испитивање какао производа
(узимање узорка и припрема пробе
за анализу, садржаја влаге, пепела,
масти по Вајбул – Штолту,
шећера)
Сензорно испитивање производа
Одређивање NaCl у сланом пециву
Одређивање NaOH у трајном
сланом пециву
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад у свим фазама производње
кондиторских производа
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
производње кондиторских
производа
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ

Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
користити узорке сировина за производњу
кондиторских производа за лабораторијска
одређивања
користити узорке кондиторских производа за
за лабораторијске анализе
приказати узорке бомбона , какао производа,
кекса и производа сродних кексу различитих
врста и произвођача
приказати шеме технолошких процеса, уређаја
и машина у кондиторској индустрији
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност
производа и радника у погонима кондиторске
производње
НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у кондиторске производње
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН

МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
разликује врсте житарица и њихиву
Овладавање
распрострањеност;
вештинама
објасни сензорне особине зрна;
потребних за
опише физичке каратеристике зрна;
обављање
наведе хемијски састав зрна према
послова у
заступљености и према значају;
лабораторији и
објасни технику пријема и складиштење
у погонима
зрна;
млинарске и
наведе оптималне услове складиштења
тестеничарске
опише фазе технолошког поступка
индустрије
производње брашна
примењујући
разликује врсту и значај осталих
принципе добре производа млевења;
произвођачке
објасни принцип компоновања типског
праксе (НАССР) брашна;
наброји врсте тестенина на основу
особина;
објасни карактеристике брашна и
помоћних сировина које се користе у
производњи тестенинина;
опише фазе технолошког поступка
производње тестенина
разликује врсте паковања и начине
складиштења готових производа млинске
и тестеничарске индустрије;
користи средства за личну и колективну
заштиту на раду у лабораторији, млину и
погонима за производњу тестенина
изводи потребне анализе сировина и
готових производа млинске индустрије и
индустрије тестенина
спроводи процес производње
ради на пријему сировина
прати услове складишта
одржава радно место и опрему
спроводи све фазе технолошког процеса

САДРЖАЈИ МОДУЛА

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Значај и подела житарица
Хемијски и физички показатељи
квалитета зрна
Складиштење зрна
Припрема зрна за млевењечишћење зрна
Дробљење, млевење, измељавање
Разврставање млива и чишћење
гриза
Пасажна брашна и формирање
типских брашна
Паковање и складиштење
Производња тестенина

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у
гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (16 часова)
вежбе (24 часa)
настава у блоку ( 18часova)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
производни погони

Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Одређивање садржаја примеса
Апсолтна маса
Хектолитарска маса
Садржај влаге у зрну
Садржај пепела у зрну
Одређивање типа брашна
Одређивање влажног и сувог
глутена
Анализа врсте млива

Препоруке за реализацију наставе
шематски приказати заступљеност жита у
свакодневној исхрани човека
дати табеларни приказ хемијског састава зрна
према деловима зрна
показати модел зрна
користити дијаграме чишћења житарица
показати узорке примеса у житарицама
приказати дијаграм млевења пшенице
дати шематски приказ појединих фаза млевења
показати проспекте и цртеже планских сита
приказати начин формирања типских брашна
користити шему технолошког процеса

изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на критичним
местима (НАССР)

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и
у погонима
индустрије за
производњу
сточне хране
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

Технологија сточне хране
58 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
разликује сировине за сточну храну
разликује споредне производе
прехрамбене индустрије који се користе за
сточну храну и њихове карактеристике
разликује минералне и остале додатке
сточне хране
дефинише крмне смеше за исхрану свиња,
говеда, оваца и живине;
објасни начин пријема сировина
разликује припрему зрнастих, кабастих,
прашкастих и течних сировина;
разликује начине замашћивања и
меласирања крмних смеша;
објасни поступке пелетирања и

Пекарева проба
Испитивање квалитета тестенина
Материјални биланс млевења
Практичан рад у производњи
Рад на пријему,складиштењу и
припреми сировина у млинарству и
производњи тестенина
Одржавање радног места и опреме
Рад у свим фазама производње
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

производње тестенина
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност
производа и радника у млинској и
тестеничарској производњи
НАССР- анализа ризика и критичнеконтролне
тачке у млину и погону тестенина

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Особине сировина за производњу
сточне хране
Подела и хемијски састав сировина
Подела, врсте и карактеристике
крмних смеша
Припрема сировина, дозирање и
мешање
Омашћивање и меласирање
Пелетирање и брикетирање
Паковање и чување готових
производа

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у
гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (16 часова)
вежбе (24 часа)
настава у блоку (18 часова)

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:

брикетирања;
објасни начине мерења, паковања и
чувања сточне хране;
користи средства за личну и колективну
заштиту на раду
комбинује различите врсте крмних смеша
ради на пријему сировина
прати услове складиштења
ради у свим фазама технолошког процеса
производње сточне хране
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на критичним
местима (НАССР)
препозна критичне тачке у индустрији
сточне хране

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ

Технологија скорба
58 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

вежби
наставе у блоку
Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Одређивање влаге у житарицама и
готовим производима
Одређивање процента беланчевина
у легуминозама
Одређивање киселинског степена
течних сировина
Одређивање гранулације
брашнастих смеша и пелета
Одређивање непожељних примеса
у готовим производима
Компоновање крмних смеша за
исхрану свиња
Компоновање крмних смеша за
исхрану говеда
Компоновање крмних смеша за
исхрану оваца
Компоновање крмних смеша за
исхрану живине
Рад на пријему, складиштењу и
припреми сировина за производњу
сточне хране
Одржавање радног места и опреме
Рад у свим фазама производње
сточне хране
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
производни погони

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН

Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
користити узорке сировина и производа за
лабораторијска одређивања за производњу
сточне хране
користити узорке крмних смеша
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност
производа и радника у погонима за
производњу сточне хране
НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у погонима за производњу сточне хране
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

МОДУЛА
овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и
у погонима
индустријске
производње
скроба,
хидролизата
скроба и
модификованих
врста скроба,
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
разликује сировине за производњу скроба,
њихове карактеристике
опише фазе технолошког поступка
производње скроба из кукуруза
објасни карактеристике производа
хидролизе скроба и и модификованих
врста скроба;
опише фазе технолошког поступка
производње хидролизата скроба и
модификованих врста скроба;
разликује споредне производе индустрије
скроба и њихову примену
разликује споредне производе при
производњи хидролизата скроба и њихову
примену
објасни како се санирају еколошке
последице производње
користи средства за личну и колективну
заштиту на раду
изводи потребне анализе сировина и
готових производа индустрије скроба
спроводи процес производње скроба,
хидролизата скроба и модификованих
врста скроба
ради на пријему сировина
прати услове складишта
одржава радно место и опрему
спроводи све фазе технолошког процеса
производње скроба и скробних
хидролизата
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на критичним
местима (НАССР)

САДРЖАЈИ МОДУЛА

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Сировине за производњу скроба
Технолошки поступак производње
скроба
Производња хидролизата скроба
Производња модификованих
производа од скроба
Споредни производи индустрије
скроба и скробних хидролизата
Индустрија скроба као загађивач
околине

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у
гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (16 часова)
вежбе (24 часова)
настава у блоку (18 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
наставе у блоку

Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Одређивање квалитета сировина
Одређивање садржаја SO2 у води
за мочење
Одређивање садржаја млечне
киселине у води за мочење
Одређивање садржаја воде у зрну
након мочења
Одређивање садржаја инверта у
хидролу
DE вредности скробних сирупа
Одређивање скроба по Еверсу
Одређивање скроба по
Менерхоферу
Материјални биланс у производњи
скроба
Рад на пријему, складиштењу и

Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
производни погони
Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
користити узорке сировина и производа за
лабораторијска одређивања за производњу
скроба
користити узорке скроба и скробних
хидролизата за лабораторијске анализе
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност
производа и радника у погонима за
производњу скроба

припреми сировина за производњу
скроба и скробних хидролизата
Одржавање радног места и опреме
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у погонима за производњу скроба
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ МОДУЛИМА
Аналитичка хемија
Хемија
Математика
Физика
Технике рада
Исхрана људи
Технолошке операције
Микробиологија
Ензимологија
Физичка хемија
Техннологија воде
Основи прехрамбене технологије
Кварење и конзервисање

КВАРЕЊЕ И КОНЗЕРВИСАЊЕ
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

III

22

Вежбе

Практична настава

33

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о потребама конзервисања и чувања хране

Настава у
блоку

УКУПНО

6

61

Стицање знања о значају поступцима конзервисања и узроцима кварења хране
Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу
Стицање знања о различитим методама конзервисања
Оспособљавање ученика да примени различите методе конзервисања
Стицање вештина рада у лабораторији
Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима
Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији
Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА

НАЗИВ МОДУЛА
Кварење и конзервисање

Трајање модула
(часови)
Т
В

Б

22

6

33

Модул Кварење и конзервисање је обавезан и реализује се као трећи модул, након реализације две изборне технологије како је дато у гантограму.

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА
Назив модула:
Трајање
модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Овладавање
вештинама
контроле
укварености и
примењеног
начина
конзервисања у
погонима

Кварење и конзервисање
61 час
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:
разликује узрочнике кварења
разликује начине кварења
објасни физичке методе
конзервисања:
применом различитих
температура,
смањењем концетрације
воде,
ултразвуком;

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Теорија
Узрочници кварења
Врсте и карактеристике
кварења
Поступци конзервисања
Физички поступци
конзервисања
Хемијске поступци
конзервисања

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (22 часова)
вежбе (33 часова)

прехрамбене
индустрије
примењујући
принципе
добре
произвођачке
праксе
(НАССР)

зрачењем;
објасни хемијске методе
конзервисања применом
хемијских конзерванаса и
законска ограничења њихове
примене;
објасни биохемијски методе
конзервисања:
млечно-киселинском
ферментацијом
алкохолном ферментацијом
објасни оправданост метода
конзервисања конкретних
производа;
примени поједине поступке
конзервисања у пракси
утврди различите врсте
укварености;
изврши контролу поступака
конзервисања
прати критичне тачке
(додатак различитих
конзерванаса и параметре
процеса) у току
конзервисања (НАССР)

Биохемијски поступци
конзервисања

настава у блоку (6 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
учионица
школске и погонске лабораторије
Наставу у блоку изводити у производним погонима

Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
Лабораторијске вежбе и
користити узорке сировина за производњу
настава у блоку
кондиторских производа за лабораторијска одређивања
Контрола киселости (млека,
користити узорке кондиторских производа за за
воћних сокова)
Микробиолошка исправност лабораторијске анализе
приказати узорке бомбона , какао производа, кекса и
млека
производа сродних кексу различитих врста и
Контрола пастеризације и
произвођача
стерилизације пероксидним
приказати шеме технолошких процеса, уређаја и
тестом
машина у кондиторској индустрији
Уквареност меса
прорачуне у току одређивања обавезно радити
Ужеглост масти и уља
поступно, а не користити готове обрасце
Контрола сушења
НАССР- системски приступ идентификацији, процени и
Материјални биланс при
контроли ризика по безбедност производа и радника у
укувавању и сушењу
Критичне тачке (НАССР) при погонима кондиторске производње
НАССР- анализа ризика и критичне контролне тачке у
производњи
кондиторске производње
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ МОДУЛИМА

Аналитичка хемија
Хемија
Математика
Физика
Технике рада
Исхрана људи
Технолошке операције
Микробиологија
Ензимологија
Основи прехрамбене технологије

ИЗБОРНЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ*4, 5, 6, 7 и 8

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

IV

128

Вежбе

Практична настава

192

Настава у
блоку

УКУПНО

60

380

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о хемијском саставу хране
Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива ињиховојправилнојпримени
Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу
Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама
Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти прехрамбених производа

Стицање вештина рада у лабораторији
Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима
Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији
Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама

НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред: четврти
У зависности од интереса локалне средине, школа бира пет модула од понуђених.
Збир часова пет изборних технологија је 360, преосталих 20 часова су предвиђени да се реализују на крају наставне године за припрему полагања
матурског испит као 8 часова теоријске наставе и 12 часова вежби .

Трајање модула
(часови)
Т
В

Б

Технологија шећера*

24

36

12

Технологија уља и биљних масти*

24

36

12

Технологија органских киселина*

24

36

12

Технологија прераде воћа и поврћа*

24

36

12

Технологија пекарства*

24

36

12

Индустријска производња готове хране*

24

36

12

Технологија млека*

24

36

12

НАЗИВ ИЗБОРНИХ МОДУЛА

Технологија меса*

24

36

12

Технологија слада и пива*

24

36

12

Технологија вина, винских и воћних дестилата*

24

36

12

Технологија пекарског квасца*

24

36

12

Технологија етанола и јаких алкохолних пића*

24

36

12

Динамика реализације модула дата је у гантограму.
ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Разред: четврти
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и
у погонима
индустрије
шећера
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

Технологија шећера
72 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
објасни грађу и хемијски састав шећерне
репе
објасни основне фазе технолошког
процеса производње шећера
опише пријем и складиштење репе
разликује операције у припреми репе за
дифузију
изложи поступак екстракције шећера из
репе
разликује дифузни, ретки и густи сок
разликује начине пречишћавања дифузног
сока
објасни поступаке укувавања и
кристализације шећера
дефинише појмове шећеровина, клера,
бели и зелени сируп, меласа
објасни употребу споредних производа

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Aнатомска грађа и хемијски састав
шећерне репе
Tехнолошка шема производње
шећера
Припрема репе за прераду
Екстракција шећера из резанаца
Производња кречног млека
Чишћење дифузног сока
Упаравање ретког сока
Кристализација шећера
Дорада влажног шећера
Производња шећера у коцки
Споредни производи индустрије
шећера
Индустрија шећера као загађивач
околине

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
учионица

индустрије шећера
објасни санацију еколошких последица
производње

користи средства за личну и колективну
заштиту на раду
узима узорке сировина, полупроизвода и
готових производа
изводи физичке и хемијске анализе које се
врше у пријемној и погонској
лабораторији
изврши оцену квалитета шећера физичким
и хемијским анализама
ради у свим фазама технолошког процеса
производње шећера
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на критичним
местима (НАССР)

школска лабораторија
производни погони

Лабораторијске вежбеи настава у
блоку
Контрола репе при пријему,
узимање узорка
Одређивање садржаја шећера у
репи - дигестија
Одређивање Силиновог и
Шведског броја
Одређивање квоцијента чистоће
сокова
Материјални и топлотни биланс
укувавања
Контрола концентрације кречног
млека
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду у
шећерани
Рад у свим фазама производње
шећера
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
користити узорке воћа и поврћа за
лабораторијска одређивања
користити узорке производа од воћа и поврћа
за лабораторијске анализе
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност
производа и радника у погонима за прераду
воћа и поврћа
НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у погонима за прераду воћа и поврћа
Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
користити шематски приказ припреме воде за
прехрамбену индустрију
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност воде
и запослених у водоводу
НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у погонима водовода
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и
у погонима
индустрије уља
и биљних масти
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

Технологија уља и биљних масти
72 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
разликује сировине за технологију
уља и биљних масти
објасни грађу и хемијски састав
уљарица
објасни фазе производње уља и
биљних масти
разликује раствараче за екстракцију
уља
објасни фазе рафинисања уља и
услове под којима се оне одвијају
објасни услове складиштења уља и
биљних масти производа.
објасни процес хидрогеновања уља
и добијања маргарина
разликује сировине у производњи
мајонеза
објасни фазе производње мајонеза
разликује врсте амбалажа за уље,
биљне масти и мајонез
користи средства за личну и
колективну заштиту на раду
изводи потребне анализе сировина
и готових производа
спроводи све фазе технолошког
процеса производње биљних масти
и уља
утврди промене на мастима и
уљима током складиштења и да их
објасни

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Сировине у технологији уља и
биљних масти
Припрема сировина за издвајање
уља
Добијање сировог уља пресовањем
и екстракцијом
Рафинисање сировог уља
Хидрогеновање уља и производња
маргарина
Производња мајонеза
пуњење амбалаже и складиштење
готових производа

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава 24 часова)
вежбе (36 часа)
настава у блоку (12 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
производни погони

Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Узорковање семена уљарица
Одређивање примеса и влаге у
семену
Одређивање садржаја уља у семену
уљарица
Одређивање тачке очвршћавања
масти
Одређивање киселинског броја
масти и уља

Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
приказати шеме технолошког процеса производње
уља, маргарина и мајонеза
приказати материјалним билансом процесе
неутрализације и рафинације уља
користити узорке сировина и полу производа
технологије уља за лабораторијска одређивања
користити узорке уља, маргарина и мајонеза за
лабораторијске анализе

спроводи контролу сировина,
полупроизвода и производа на
критичним местима (НАССР)

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и у
погонима
ферментационих
индустрија
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

Технологија органских киселина
72 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
дефинише врсте и квалитет
основних и помоћних сировина у
индустрији врења
разликује врсте микроорганизама за
различите ферментационе процесе
опише операције припреме
сировина за прераду
разликује ферментационе процесе
за различите производе
опише фазе технолошког процеса
производње органских киселина
(сирћетне, лимунске, млечне)
примени правилник о квалитету
органских киселина

Одређивање пероксидног броја
масти и уља
Одређивање сапонификационог
броја масти и уља
Одређивање јодног броја масти и
уља
Материјални биланс у производњи
уља
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад у свим фазама производње уља
и биљних масти
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност производа
и радника у погонима уљаре
НАССР- анализа ризика и критичне контролне тачке
у погонима уљаре

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Сировине у индустрији врења и
њихова подела
Помоћне сировине
Хранљиве подлоге, врсте и
припрема
Микроорганизми погодни за
добијање беланчевина, липида,
витамина, ензима и антибиотика
Издвајање продуката биомасе
Производња микробне биомасе за
исхрану
Производња сирћетне киселине
Производња лимунске киселине
Производња млечне киселине

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку

разликује амбалажу и начине
паковања за поједине врсте
производа
прати оптималне услове
складиштења производа.
користи средства за личну и
колективну заштиту на раду
изврши потребне анализе сировина,
полупроизвода и готових производа
учествује у процесу производње
oрганских киселина
изврши контролу критичних тачака
у току технолошког процеса
производње (НАССР)

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Технологија прераде воћа и поврћа
72 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
производни погони
Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Сензорни преглед сирћета
Одређивање укупних киселина у
сирћету
Одређивање екстракта у сирћету
Одређивање мравље киселине
Доказивање присуства средстава за
конзервисање и вештачких боја
Одређивање укупног и слободног
ЅО2 у сирћету
Одређивање лимунске киселине
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад у свим фазама производње
органских киселина
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
приказати шеме технолошког процеса производње
органских киселина
користити узорке сирћета за лабораторијска
одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност производа
и радника у погонима за производњу органских
киселина
НАССР- анализа ризика и критичне контролне тачке
у погонима за производњу органских киселина
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и
у погонима
индустријске
производње
прерађевина од
воћа и поврћа,
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

разликује сировине према зрелости
и квалитету
разликује помоћне сировине у
зависности од врсте прерађевине
опише фазе производње
прерађевина од воћа и поврћа
примени правилник о квалитету
прехрамбених производа у овој
технологији
објасни како се санирају еколошке
последице производње

користи средства за личну и
колективну заштиту на раду
изводи потребне анализе сировина
и готових производа при преради
воћа и поврћа
обавља све фазе процеса прераде
воћа и поврћа
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на
критичним местима (НАССР)

Теорија
Сировине и помоћне сировине у
технологији воћа и поврћа
Припремне операције сировина за
прераду
Производња полупрерађених
производа од воћа (воћна пулпа,
каша и сирови воћни сок) и поврћа
(концентрат парадајза, сушено
поврће)
Произвдња готових производа од
воћа (компота, каша, желираних
производа, сокова, концентрата,
сирупа и сушеног воћа)
Стерилисано поврће
Биолошки конзервисано поврће
Конзервисање поврћа кухињском
сољу
Пастеризовано маринирано поврће
Индустрија за прераду воћа и
поврћа као загађивач околине
Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Анализа механичког састава воћа и
одређивање воде и суве материје
Одређивање у води растворљивих
и нерастворљивих састојака
Одређивање садржаја суве
материје и пепела
Одређивање механичких
нечистоћа на сировинама
(проценат песка)
Љуштење (механичко и хемијско)
и израчунавање количине
одпадака.
Одређивање киселости
Одређивање брзине бубрења
желатина
Одређивање пектинских материја

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
производни погони
Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
користити узорке воћа и поврћа за лабораторијска
одређивања
користити узорке производа од воћа и поврћа за
лабораторијске анализе
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност производа
и радника у погонима за прераду воћа и поврћа
НАССР- анализа ризика и критичне контролне тачке
у погонима за прераду воћа и поврћа
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Одређивање натријум хлорида
Материјални биланса у преради
воћа и повћа
Рехидратација сушених производа
Практичан рад у производњи
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад на пријему,складиштењу и
припреми сировина
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи
Назив модула:
Трајање модула:

Технологија пекарства
72 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ
По завршетку модула ученик ће
МОДУЛА
бити у стању да:
наброји основне врсте пекарских
овладавање
производа и њихове карактеристике
вештинама
опише врсте сировина у пекарству
потребних за
објасни фазе производње пекарских
обављање
производа
послова у
утврди мане , болести хлеба и
лабораторији и
технолошке грешке код производње
у погонима
хлеба и пецива
пекарске и
опише сировина у посластичарству
посластичарске разликује врсте посластица и
индустрије
њихове карактеристике
примењујући
објасни фазе производње у
принципе добре посластичарству
произвођачке
утврди могуће неправилности у
праксе (НАССР) технолошком процесу
користи средства за личну и
колективну заштиту на раду
изводи потребне анализе сировина,

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Сировине у производњи хлеба и
пецива
Фазе производње хлеба и пецива
Грешке при печењу, старење и
болести хлеба
Услови чувања и паковања
пекарских производа
Подела и врсте посластица
Сировине у посластичарству
Производња основних теста,
кремова, маса и прелива у
посластичарству
Услови чувања и паковање готових
посластичарских производа
Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Одређивање садржаја воде и

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
учионица

полупроизвода и готових производа
обавља процес производње хлеба,
пецива и посластичарских
производа
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на
критичним местима (НАССР)

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у

пепела у брашну
Одређивање степена киселости
брашна
Одређивање садржаја глутена у
брашну
Фаринолошка испитивања брашна
Одређивање садржаја масти у
пекарским и посластичарским
производима
Одређивање количине јаја у
полупроизводима и производима
Одређивање NaCI
Одређивање ферментационе
активности пекарског квасца
Материјални биланс у производњи
хлеба и пецива
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад у свим фазама производње
хлеба, пецива и посластичарских
производа
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

Индустријска производња готове хране
72часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће
САДРЖАЈИ МОДУЛА
бити у стању да:
разликује врсте и карактеристике
Теорија
основних и помоћних сировина
Основне и помоћне сировине
опише фазе производње готове
Операције у припреми сировина за
хране и дечје хране
прераду
примени правилник о квалитету
Производња супа
производа готове хране и дечје
Производња јела од кромпира

школска лабораторија
производни погони
Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
приказати шеме технолошког процеса производње
пекарских производа
користити узорке сировина у пекарству за
лабораторијска одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност производа
и радника у погонима за производњу пекарских и
посластичарских производа
НАССР- анализа ризика и критичне контролне тачке
у погонима за производњу пекарских и
посластичарских производа
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе

лабораторији и
у погонима
индустријске
производње
готове хране
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

хране
разликује амбалажу за поједине
врсте производа и начине паковања
прати услове за складиштење
готових производа
објасни санацију еколошких
последица производње
користи средства за личну и
колективну заштиту на раду
изврши потребне анализе сировина,
полупроизвода и готових производа
прати процес производње готове
хране
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на
критичним местима (НАССР)

Назив модула:
Трајање модула:

Технологија млека
72 часа

Производња јела од поврћа и меса
Производња смрзнутих готових
јела
Производња дехидрираних готових
јела
Производња дечије хране
Индустрија за производњу готове
хране као загађивач околине
Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Одређивање садржаја NaCl
Одређивање садржаја масти
Одређивање киселости производа
Одређивање пероксидног броја
Одређивање суве материје
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад на пријему, складиштењу и
припреми сировина за производњу
готових производа
Одржавање радног места и опреме
рад у свим фазама производње
готове хране
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
учионица
вежби
наставе у блоку
Препоруке за реализацију наставе
приказати шеме технолошког процеса производње
готове и дечије хране
користити узорке сировина за производњу готове и
дечије хране за лабораторијска одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност производа
и радника у погонима за производњу готове и дечије
хране
НАССР- анализа ризика и критичне контролне тачке
у погонима за производњу готове и дечије хране
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Овладавање
вештинама
контроле
укварености и
примењеног
начина
конзервисања у
погонима
прехрамбене
индустрије
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
објаснити хемијски састав, физичке
и физичко-хемијске особине млека
као сировине
објаснити фазе технолошких
процеса добијања: конзумног млека,
ферментисаних млечних напитака,
маслаца и сира, концентрисаних и
сушених млечних производа и
сладоледа
разликује врсте амбалаже за млеко
и млечне производе
објасни како се санирају еколошке
последице производње

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

Теорија
Хемијски састав и физичке
особине млека
Производња пастеризованог и
стерилизованог млека
Производња концентрисаних и
сушених млечних производа
Производња ферментисаних
млечних напитака
Производња маслаца и сирева
Производња сладоледа
Амбалажа, паковање и
складиштење
Индустрија млека као загађивач
околине
Лабораторијске вежбе и настава у
користи средства за личну и
блоку
колективну заштиту на раду
Узимање узорка и одређивање
изводи потребне анализе млека и
густине млека
готових производа
Одређивање масти у млеку и
обавља процес производње млека и млечним производима
млечних производа
Одређивање суве материје
испита параметре обраде и
Одређивање киселости млека
квалитета на критичним местима у
Редуктазни, лактоалбумински и
току производње конзумног млека и пероксидазни тест код млека
млечних производа (НАССР))
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад у свим фазама прераде млека
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
учионица
школска лабораторија
производни погони
Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
приказати шеме технолошког процеса производње
козумног млека и млечних прерађевина
користити узорке млека и млечних прерађевина за
лабораторијска одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност производа
и радника у млекарској индустрији
НАССР- анализа ризика и критичне контролне тачке
у погонима млекарске индустрије
Оцењивање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Овладавање
вештинама
потребних за
обављање
послова у
лабораторији и
у погонима
индустрије меса
и месних
прерађевина
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе
(НАССР)добре
хигијенске
праксе

Технологија меса
72 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
објасни пријем и припрему стоке за
клање
дефинише здрвствено стање
животиња и здравствену исправност
меса
разликује основне карактеристике
животиња за клање
разликује сензорна својства,
хемијски састав меса и посморталне
процесе
категорише месо различитих
животиња
разликује методе конзервисања
меса и производа од меса
разликује поступке добијања
производа од меса
разликује амбалажу за месо и
производе од меса
утврди услове складиштења
производа и дистрибуције
објасни санацију еколошких
последица производње и прераде
маса

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Припрема стоке за клање и
здравствена исправност меса
Сензорне особине, хемијски састав
и постморталне промене меса
Категоризација меса
Поступци производње производа
од меса (кобасичарски производи,
сувомеснати производи, производи
у лименкама)
Амбалажа и услови чувања меса
Индустрија меса као загађивач
околине

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
учионица
вежби
наставе у блоку
Препоруке за реализацију наставе

користи средства за личну и
колективну заштиту на раду
изврши потребне анализе меса и
производа од меса
прати процес производње месних
прерађевина
ради у свим фазама технолошког
процеса прераде меса
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на
критичним местима (НАССР)

Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Одређивање садржаја NaCl у
месним прерађевинама
Одређивање беланчевина у месу и
месним прерађевинама
Доказивање укварености меса и
месних прерађевина
Доказивање присуства
конзерванаса и помоћних сировина
у производима од меса
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад у свим фазама технолошког
процеса прераде меса
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
прераде меса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

Технологија слада и пива
72 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
разликује сировине за производњу
Овладавање
слада и пива и њихове
вештинама потребних карактеристике
за обављање послова у објасни грађу и хемијски састав
лабораторији и у
пиварског јечма и хмеља
погонима сладаре и
објасни фазе технолошког процеса
индустрије пива
производње слада
примењујући
објасни поступке мочења, клијања и
принципе добре
сушења јечма,
произвођачке праксе
разликује хемијске промене које се
(НАССР)произвођачке при процесима мочења, клијања и

приказати шеме технолошког процеса производње и
прераде меса
приказати шеме категоризације меса
користити узорке меса и месних прерађевина за
лабораторијска одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност производа
и радника у месној индустрији
НАССР- анализа ризика и критичне контролне тачке
у погонима месне индустрије
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Дефиниција и основне
карактеристике пива
Сировине за производњу пива
(пивски јечам, несладоване
житарице и њихове прерађевине,
хмељ, вода, пивски квасац)
Чишћење, сортирање и
складиштење
Прање, мочење и клијање јечма
сушење, дорада и складиштење

На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)

праксе (НАССР)добре
хигијенске праксе

сушеља дешавају
објасни фазе технолошког процеса
производње пива
опише начине припреме слада и
несладованих сировина за
комљење,
разликујебиохемијске промене у
процесу комљења, главног и
накнадног врења
објасни начине вођења врења
објасни дораду пива и колоидну
нестабилност пива
објасни како се санирају еколошке
последице производње слада и пива
користи средства за личну и
колективну заштиту на раду
изводи потребне анализе
сировина,полупроизвода и готовог
производа
Обавља производњу слада и пива
Врши контролу сировина,
полупроизвода и производа на
критичним местима (НАССР)

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

слада
Производња сладовине
Главно врење
Накнадно врење и одлежавање
пива
Бистрење и истакање пива
Биолошка стабилност пива и
поступци за њено побољшање
Колоидна стабилност пива
Узрочници кварења пива и
хигијенске мере при производњи
Индустрија слада и пива као
загађивач околине

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
учионица
вежби
наставе у блоку

Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Оцена квалитета јечма
Оцена квалитета слада
Контрола комљења
Контрола кувања и хмељења
сладовине
Одређивање алкохола, правог и
привидног екстракта у пиву
Израчунавање садржаја екстракта
у основној сладовини
Рад у свим фазама технолошког
процеса производње слада и пива
Вођење евиденције припреме за
сваку фазу технолошког процеса
производње салада и пива
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

Технологија вина, винских и воћних дестилата
72 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће
САДРЖАЈИ МОДУЛА
бити у стању да:

Препоруке за реализацију наставе
приказати шеме технолошког процеса производње
и користити законске прописе
приказати шеме технолошког процеса производње
слада и пива
користити узорке јечма, слада, сладовине и пива за
лабораторијска одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност
производа и радника у пиварској индустрији
НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у погонима пиварске индустрије
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Овладавање
вештинама
потребних за
обављање послова
у лабораторији и у
винским
подрумима
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

наброји сорте грожђа за
производњу вина
објасни хемијски састав грожђа и
карактеристике винских квасаца
објасни фазе технолошког процеса
производње белих и црвених вина
опише сумпорисање шире и кљука,
судова и вина
опше услове у току бурног и
накнадног врења
разликује карактеристике
десертних, пенушавих и ликерских
вина
разликује мане и болести вина
наведе и опише поступке
производње винских дестилата
опише особине основних сировина
за производњу воћних ракија
објасни фазе технолошког процеса
производње воћних ракија
користи средства за личну и
колективну заштиту на раду
узима узорке сировина,
полупроизвода и готових производа
изводи механичке, хемијске и
микробиолошке анализе сировина,
полупроизвода и готових производа
изводи претакање вина
изводи егализацију и купажирање
вина
прти услове складишта
обавља производњу вина, винских
дестилата и воћних ракија
врши контролу сировина,
полупроизвода и производа на
критичним местима (НАССР)

Теорија
Сорте грожђа
Састав грожђа и шире
Основне фазе у технолошком
процесу производње вина
Вински подруми и технолошка
опрема
Производња белих вина
Производња црвених (црних) вина
Производња специјалних врста
вина
Кварење и недостаци вина
Производња ракија од грожђа
(вињак, лозовача, комовица)
Производња ракија од коштичавог
воћа

Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Анализа квалитета грожђа
Анализа шире
Одређивање % алкохола и
екстракта у вину
Одређивање слободног и укупног
SО2 у вину
Одређивање испарљивих и
укупних киселина
Одређивање садржаја алкохола у
ракији
Одређивање садржаја екстракта у
ракији
Егализирање и купажирање вина
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Контрола сировина, готовог
производа и амбалжног материјала

На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
учионица
вежби
наставе у блоку
Препоруке за реализацију наставе
приказати шеме технолошког процеса производње
и користити законске прописе
приказати шеме технолошког процеса производње
вина и винских дестилата и ракија
користити узорке грожђа, шире,винаи ракија за
лабораторијска одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност
производа и радника у индустрији вина и винских
дестилата
НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у индустрији вина и винских дестилата
Оцењивање

Рад у свим фазама технолошког
процеса производње вина, винских
дестилата и воћних ракија
Вођење евиденције припреме за
сваки део технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
овладавање
вештинама
потребних за
обављање послова
у лабораторији и
погонима
индустријске
производње
пекарског квасца
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

Производња пекарског квасца
72 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
разликује основне и помоћне
сировине за производњу квасца,
разликује начине њихове припреме
разликује параметре технолошког
процеса производње
разликује фазе производње квасца
(добијање лабораторијске, погонске
културе, матичног и продајног
квасца)
разликује начине добијања
пресованог квасца
разликује начине производње сувог
квасца
разликује поступке за упоредну
производњу етанола и квашчеве
биомасе
прати услове паковања квасца
објасни санацију еколошких
последица производње

Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Сировине, основни принципи и
услови за производњу пекарског
квасца
Основне фазе технолошког
поступка Производње пекарског
квасца
Производња сувог активног
квасца
Поступци за упоредну
производњу етанола и квашчеве
биомасе
индустрија квасца као загађивач
околине

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
учионица

изврши потребне анализе пекарског
квасца
користи резултате лабораторијских
испитивања
ради на пријему сировина
ради у свим фазама технолошког
процеса производње пекарског
квасца
прати услове складиштења
учествује у производњи пекарског
квасца
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на
критичним местима (НАССР)

Лабораторијске вежбе и настава
у блоку
Припрема меласе за индустрију
врења, пазблаживање и
израчунавање потребних
количина хранљивих соли
Материјални биланс у
производњи квасца
Одређивање ферментативне
активности пекарског квасца
Одређивање садржаја
беланчевина у квасцу
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад у свим фазама технолошког
процеса производње пекарског
квасца
Вођење евиденције припреме за
сваки део технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи

вежби
наставе у блоку
Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
приказати шеме технолошког процеса производње
квасца
приказати материјални биланс у производњи
пекарског квасца
користити дијаграме промена параметара у
технолошком процесу производње квасца
користити узорке меласе и квасца за лабораторијска
одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност производа
и радника у индустрији квасца
НАССР- анализа ризика и критичне контролне тачке
у индустрији квасца
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
овладавање
вештинама
потребних за
обављање послова

Производња етанола и јаких алкохолних пића
72 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће
САДРЖАЈИ МОДУЛА
бити у стању да:
разликује основне и помоћне
Теорија
сировине за производњу алкохола
Сировине и микроорганизми који
разликује начине њихове припреме се користе у производњи етанола
разликује параметре технолошког
Добијање апсолутног алкохола
процеса производње етанола
Основне фазе поступка

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.

у лабораторији и
погонима
индустријске
производње
етанола и јаких
алкохолних пића
примењујући
принципе добре
произвођачке
праксе (НАССР)

разликује фазе производње етанола
опише начине издвадвајања
појединих токова
објасни поступак добијања
апсолутног алкохола разликује
поступке за упоредну производњу
етанола и квашчеве биомасе
разликује сировине од којих се
производе јака пића и њихову
поделу
опише фазе производње јаких пића
објасни санацију еколошких
последица производње етанола и
јаких пића
користи средства за личну и
колективну заштиту на раду
изврши потребне анализе етанола и
јаких пића
користи резултате лабораторијских
испитивања
ради на пријему сировина
прати услове складиштења
учествује у производњи етанола и
јаких алкохолних пића
изврши контролу сировина,
полупроизвода и производа на
критичним местима (НАССР)

производње етанола
Поступци за упоредну производњу
етанола и квашчеве биомасе
Споредни производи у производњи
етанола
Производња воћних, житних,
шећерних ракија и ликера
Производња квасца,алкохола и
јаких алкохолних пића као
загађивач околине

Лабораторијске вежбе и настава у
блоку
Припрема меласе за индустрију
врења, пазблаживање и
израчунавање потребних количина
хранљивих соли
Одређивање испарљивих киселина
и естара у етанолу
Материјални биланс у производњи
етанола
Одређивање садржаја киселина у
јаким пићима
Одређивање садржаја алкохола и
екстракта у јаким пићима
Врсте средстава за личну и
колективну заштиту на раду
Рад у свим фазама технолошког
процеса производње етанола и
јаких алкохолних пића
Вођење евиденције припреме за
сваки део технолошког процеса
Критичне тачке (НАССР) при
производњи алкохолних пића и
квасца

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (24 часова)
вежбе (36часова)
настава у блоку (12 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
учионица
вежби
наставе у блоку
Препоруке за реализацију наставе
користити законске прописе
приказати шеме технолошког процеса производње
етанола и јаких пића
приказати шеме ректификационих колона
приказати материјални биланс у производњи
етанола
користити узорке етанола и ракија за
лабораторијска одређивања
прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
НАССР- системски приступ идентификацији,
процени и контроли ризика по безбедност
производа и радника у производњи етанола и јаких
пића
НАССР- анализа ризика и критичне контролне
тачке у индустрији у производњи етанола и јаких
пића
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода

тест знања
тест практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ МОДУЛИМА
Аналитичка хемија
Хемија
Математика
Физика
Технике рада
Исхрана људи
Технолошке операције
Микробиологија
Ензимологија
Физичка хемија
Техннологија воде
Основи прехрамбене технологије
Кварење и конзервисање

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

IV

64

Вежбе

Практична настава

96

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

Настава у
блоку

УКУПНО
160

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Самостално анализирање готових производа у складу са важећим законским нормативима
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула
(часови)
Т
В

Испитивање квалитета воде

8

12

Испитивање квалитета намирница животињског порекла

14

21

Испитивање намирница биљног порекла

14

21

Испитивање квалитета производа ферментације

14

21

Испитивање готове и дечије хране

14

21

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Испитивање квалитета воде
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Стицање знања
и вештина
потребних за
правилно
анализирање и
управљање
квалитетом воде
за прехрамбену
индустрију и
отпадних вода

користи правилнике о здравственој
исправности воде
врши анализе воде у складу са
законом о здравственој безбедности
хране
користи методе за утврђивање
квалитета вода
разликује опште карактеристике
стандарда
разликује појам контроле квалитета
и појам управљања квалитетом
разуме опште карактеристике
стандарда ISO
идентификује критичне тачке у
процесу прераде воде

Теорија и лабораторијске вежбе
Стандарне методе анализа воде:
(oдређивање карбонатне и укупне
тврдоће воде, хлора, кисеоника,
гвожђа, суспендованих материја)
Појам и задатак стандардизације у
прехрамбеној индустрији
Основни захтеви ISO стандарда
Законска регулатива за безбедност
хране и НАССР систем
Разлика између контроле и
унапређења квалитета
Идентификација, оцена и контрола
критичних тачака у процесу
прераде воде

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава ( 8часова)
вежбе (12 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
Правилник о здравственој безбедности хране
Коришћење прибора, лабораторијског посуђа, вага,
реагенаса и мерних инструмената
Прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
приказати разлику између контроле и унапређења
квалитета
представити опште карактеристике стандарда ISO
9000
приказати шеме технолошког процеса прераде воде
дискутовати ток технолошког процеса и налазити
критичне тачке
дискутовати са ученицима на тему спречавања и
контроле критичних места у преради воде
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Стицање знања
и вештина
потребних за
правилно
анализирање и
управљање
квалитетом
намирница
животињског
порекла

Испитивање квалитета намирница животињског порекла
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће
САДРЖАЈИ МОДУЛА
бити у стању да:
Теорија и лабораторијске вежбе
користи закон о здравственој
Стандардне методе за утрђивање
безбедности хране животињског
квалитета намирница животињског
порекла
порекла меса и производа од меса,
анализира намирнице животињског месних прерађевина, млека и
порекла
производа од млека:
користи методе за утврђивање
(одређивање укупних протеина,
квалитета испитиваних намирница
натријум хлорида, масти, масти у
разуме опште карактеристике
млеку, киселости млека,
стандарда ISO
испитивање укварености)
идентификује критичне тачке у
Основни захтеви ISO стандарда
производњи и преради намирница
Законска регулатива за безбедност
животињског порекла
хране и НАССР систем
контролише критичне тачке у
Идентификација, оцена и
производњи хране животињског
контрола критичних тачака у
порекла
производњи и преради намирница
животињског порекла

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (14 часова)
вежбе (21 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
наставе у блоку
Место реализације наставе
учионица
школске лабораторије
Препоруке за реализацију наставе
Закон о здравственој безбедности хране
Коришћење прибора,лабораторијског
посуђа,вага,реагенаса и мерних инструмената
Прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно,а не користити готове образце
представити опште карактеристике стандарда ISO
9001
приказати шеме различитих технолошких процеса
производње прехрамбених производа
дискутовати ток технолошког процеса и налазити
критичне тачке

дискутовати са ученицима на тему спречавања и
контроле критичних места у производњи
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Испитивање намирница биљног порекла
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће
САДРЖАЈИ МОДУЛА
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Стицање знања
и вештина
потребних за
правилно
анализирање и
управљање
квалитетом
намирница
биљног порекла

користи закон о здравственој
безбедности хране биљног порекла
анализира намирнице биљног
порекла
користи методе за утврђивање
квалитета испитиваних намирница
разуме опште карактеристике
стандарда ISO
идентификује критичне тачке у
производњи и преради намирница
биљног порекла
контролише критичне тачке у
производњи хране биљног порекла

Теорија и лабораторијске вежбе
Стандардна метода анализа за
намирнице биљног порекла:
Воћа и поврћа и њихових
прерађевина:
(одређивање киселости, натријум
хлорида, растворних и
нерастворних материја, суве
материје и пепела, шећера )
Брашна,хлеба и пецива, тестенина:
(одређивање киселости, натријум
хлорида, типа брашна, влаге,
глутена, целулозе, скроба,
постојаности тестенина при
кувању)
Уља и маргарина:
(одређивање пероксидног,
сапонификационог и јодног броја,
рафинационог фактора, количине
масти у уљарицама, тачке
очвршћавања масти)
Основни захтеви ISO стандарда
Законска регулатива за безбедност
хране и НАССР систем
Идентификација, оцена и контрола
критичних тачака у производњи

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (14 часова)
вежбе (21 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
учионица
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
Закон о здравственој безбедности хране
Коришћење прибора,лабораторијског
посуђа,вага,реагенаса и мерних инструмената
Прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
представити опште карактеристике стандарда ISO
9001
приказати шеме различитих технолошких процеса
производње прехрамбених производа
дискутовати ток технолошког процеса и налазити
критичне тачке
дискутовати са ученицима на тему спречавања и
контроле критичних места у производњи
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Стицање знања
и вештина
потребних за
правилно
анализирање и
управљање
квалитетом
производа
ферментације

Испитивање квалитета производа ферментације
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће
САДРЖАЈИ МОДУЛА
бити у стању да:
Теорија и лабораторијске вежбе
користи закон о здравственој
Користити стандардне методе
безбедности хране
анализа за: пекарски и сточни
анализира производе добијене
квасац
ферментационим процесима
(одређивање киселости, садржаја
користи методе за утврђивање
протеина, ферментативне
квалитета испитиваних намирница
активности)
разуме опште карактеристике
Пиво (одређивање садржаја
стандарда ISO
алкохола, правог и привидног
за производе добијене
екстракта )
ферментацијом
Вино, јака пића и сирће
идентификује критичне тачке у
(одређивање садржаја алкохола,
производњи и преради производа
укупног и слободног сумпор
ферментативне индустрије
диоксида у вину, испарљивих
контролише критичне тачке у
киселина и естара код алкохола,
производњи
садржаја екстракта у сирћету )
Основни захтеви ISO стандарда
Законска регулатива за безбедност
хране и НАССР систем
Идентификација, оцена и контрола
критичних тачака у производњи

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (14 часова)
вежбе (21 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
учионица
школска лабораториј
Препоруке за реализацију наставе
Закон о здравственој безбедности хране
Коришћење прибора,лабораторијског
посуђа,вага,реагенаса и мерних инструмената
Прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
представити опште карактеристике стандарда ISO
9001
приказати шеме различитих технолошких процеса
производње прехрамбених производа
дискутовати ток технолошког процеса и налазити
критичне тачке

дискутовати са ученицима на тему спречавања и
контроле критичних места у производњи
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

Испитивање готове и дечије хране
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Стицање знања и
вештина потребних
за правилно
анализирање и
управљање
квалитетом готове
и дечије хране

Теорија и лабораторијске вежбе
користи закон о здравственој
Користити стандардне методе
безбедности хране
анализа за готову и дечију храну и
анализира производе готове и
амбалажу која се користи за
дечије хране
паковање :
користи методе за утврђивање
(одређивање киселости, натријум
квалитета готове хране
хлорида, типа брашна, влаге,
знати опште карактеристике
глутена, целулозе, скроба,
стандарда ISO за индустрију готове присуство вештачких боја и
хране и дечије хране
заслађивача, пероксидног броја.)
идентификује критичне тачке у
Основни захтеви ISO стандарда
производњи дечије и готове хране
Законска регулатива за безбедност
контролише критичне тачке у
хране и НАССР систем
производњи готове и дечије хране
Идентификација, оцена и контрола
критичних тачака у производњи
готове и дечије хране

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (14 часова)
вежбе (21 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
вежби
Место реализације наставе
учионица
школска лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
Закон о здравственој безбедности хране
Коришћење прибора,лабораторијског
посуђа,вага,реагенаса и мерних инструмената
Прорачуне у току одређивања обавезно радити
поступно, а не користити готове обрасце
представити опште карактеристике стандарда ISO
9001
приказати шеме различитих технолошких процеса
производње прехрамбених производа
дискутовати ток технолошког процеса и налазити
критичне тачке
дискутовати са ученицима на тему спречавања и
контроле критичних места у производњи
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тест знања
тест практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА

Технике рада у лабораторији
Прехрамбена технологија
Хемија
Аналитичка хемија
Биохемија
Микробиологија
Физичка хемија

Назив
предмета:
Годишњи
фонд часова:
Разред:

Циљеви
предмета

ТЕМА
Предузетниш
тво и
предузетник

ПРЕДУЗЕТНИШТВО
64 часа
Четврти
Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања
Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у
складу са тим.
Развијање пословног и предузетничког начина мишљења
Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији
Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање)
Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме
Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу
Развијање основе за континуирано учење
Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће САДРЖАЈИ ПО
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
бити у стању да :
ТЕМАМА
Разумевање појма наведе адеквадтне примере
Појам, развој и значај На уводном часу ученике упознати са циљевима и
и значаја
предузетништва из локалног предузетништва
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
предузетништва
окружења
Профил и
оцењивања/ обавезом ученика да у току наставе
Препознавање
наведе карактеристике
карактеристике
редовно формирају радну свеску
особености
предузетника
успешног
Облици наставе
предузетника
објасни значај мотивационих предузетника
Вежбе (64 часова)
фактора у предузетништву
Мотиви предузетника Методе рада:
доведе у однос појмове
Технике и
Радионичарски
иновативнност,
критеријуми за
(све интерактивне методе рада)

предузимљивост и
предузетништво
препозна различите начине
отпочињања посла у
локалној заједници

утврђивање
предузетничких
предиспозиција

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
( 2 наставника)
Место реализације наставе
Вежбе се реализују у кабинету /
учионици
Оквирни број часова по темама
Предузетништво и предузетник 6 часова вежби
Развијање и процена пословних идеја, маркетинг план
14 часова вежби
Управљање и организација 24 часова вежби
Економија пословања 12 часова вежби
Ученички пројект–презентација пословног
плана 8 часова вежби
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
активност ученика на часу
редовност и прегледност радне свеске
домаће задатке
тестове знања
израду практичних радова (маркетинг,организационопроизводни и финансијски план)
израду коначне верзије бизнис плана
презентацију
Препоруке за реализацију наставе
Предузетништво и предузетник: Дати пример успешног
предузетника и/или позвати на час госта – предузетника
који би говорио ученицима о својим искуствима или
посета успешном предузетнику;

Развијање и
процена
пословних
идеја,
маркетинг
план

Развијање
способности за
уочавање,
формулисање и
процену
пословних идеја
Упознавање
ученика са
елементима
маркетинг плана
Развијање смисла
за тимски рад

примени креативне технике
избора, селекције и
вредновања пословних идеја
препозна садржај и
значајбизнис плана
истражи међусобно
деловање фактора који утичу
на тржиште: цена, производ,
место, промоција и личност
прикупи и анализира
информације о тржишту и
развија индивидуалну
маркетинг стратегију
развије самопоуздање у
спровођењу теренских
испитивања
самостално изради
маркетинг плана у припреми
бизнис плана
презентује маркетинг план
као део сопственог бизнис
плана

Трагање за пословним
идејама
Процена пословних
могућности за нови
пословни подухват
swotанализа
Структура бизнис
плана и маркетинг
плана као његовог
дела
Елементи маркетинг
микса (5П) –
(производ/услуга,
цена, канали
дистрибуције,
промоција, личност)
Рад на теренуистраживање
тржишта
Презентација
маркетинг плана за
одабрану бизнис
идеју

Развијање и процена пословних идеја, маркетинг план:
Користити олују идеја и вођене дискусије да се
ученицима помогне у креативном смишљању бизнис
идеја и одабиру најповољније. Препоручити ученицима
да бизнис идеје траже у оквиру свог подручја рада али
не инсистирати на томе.Ученици се дела на групе
окупљене око једне пословне идеје у којима остају до
краја. Групе ученика окупљене око једне пословне
идеје врше истраживање тржишта по наставниковим
упутствима. Пожељно је организовати посету малим
предузећима где ће се ученици информисати о начину
деловања и опстанка тог предузећа на тржишту.

Управљање и
организација,
правни оквир
за оснивање и
функциониса
ње
делатности

Упознавање
ученика са
суштином
основних
менаџмент
функција и
вештина
Упознавање
ученика са
специфичностима
управљања
производњом/услу
гама и људским
ресурсима

наведе особине успешног
менаџера
објасни основе менаџмента
услуга/производње
објасни на једноставном
примеру појам и врсте
трошкова, цену коштања и
инвестиције
израчуна праг рентабилности
на једноставном примеру
објасни значај производног
плана и изради производни
план за сопствену бизнис
идеју у најједноставнијем

Менаџмент функције
(планирање,
организовање, вођење
и контрола)
Појам и врсте
трошкова, цена
коштања
Инвестиције
Преломна тачка
рентабилности
Менаџмент
производње управљање
производним

Управљање и организација:
Препоручене садржаје по темама ученик савладава на
једноставним примерима уз помоћ наставника
Методе рада :
Мини предавања
Симулација
Студија случаја
Дискусија
Давати упутстава ученицима где и како да дођу до
неопходних информација. Користити сајтове за
прикупљање информација (www.apr.gov.rs. ,
www.sme.gov.rs. и други).
Основна пословна документација: CV, молба, жалба,
извештај, записник...

Упознавање
ученика са
значајем
коришћења
информационих
технологија за
савремено
пословање
Давање основних
упутстава где
доћи до
неопходних
информација

Економија
пословања,
финасијски
план

Разумевање
значаја биланса
стања, биланса
успеха и токова
готовине као
најважнијих
финансијских
извештаја у
бизнис плану
Препознавање
профита/добити
као основног
мотива пословања
Разумевање
значаја
ликвидности у
пословању
предузећа

облику (самостално или уз
помоћ наставника)
увиђа значај планирања и
одабира људских ресурса за
потребе организације
користи гантограм
објасни значај
информационих технологија
за савремено пословање
схвати важност непрекидног
иновирања производа или
услуга
изабере најповољнију
организациону и правну
форму привредне активности
изради и презентује
организациони план за
сопствену бизмис идеју
самостално сачини или
попуни основну пословну
документацију
састави биланс стања на
најједноставнијем примеру
састави биланс успеха и
утврди пословни резултат на
најједноставнијем примеру
направи разлику између
прихода и расхода с једне
стране и прилива и одлива
новца са друге стране
на најједноставнијем
примеру
наведе могуће начине
финансирања сопствене
делатности
се информише у
одговарајућим
институцијама о свим
релевантним питањима од

процесом/услугом
Управљање људским
ресурсима
Управљање временом
Инжењеринг
вредности
Информационе
технологије у
пословању
Правни аспект
покретања бизниса

Посета социјалним партнерима на локалном нивоу
(општина, филијале Националне службе за
запошљавање, Регионалне агенције за развој малих и
средњих предузећа и сл.)

Биланс стања
Биланс успеха
Биланс токова
готовине (cash flow)
Извори финансирања
Институције и
инфраструктура за
подршку
предузетништву
Припрема и
презентација
финансијског плана

Економија пословања, финасијски план
Користити формулар за бизнис план Националне
службе запошљавања.
Користити најједноставније табеле за израду биланса
стања, биланса успеха ибиланса новчаних токова.
Обрадити садржај на најједноставнијим примерима из
праксе
Методе рада :
Мини предавања
Симулација
Студија случаја
Дискусија

значаја за покретање бизниса
идентификује начине за
одржавање ликвидности у
пословању предузећа
састави финансијски план за
сопствену бизнис идеју
самостално или уз помоћ
наставника
презентује финансијски план
за своју бизнис идеју
Ученички
пројектпрезентација
пословног
плана

Оспособити
ученика да разуме
и доведе у везу
све делове бизнис
плана
Оспособљавање
ученика у
вештинама
презентације
бизнис плана

самостално или уз помоћ
наставника да повеже све
урађене делове бизнис плана
изради коначан (једноставан)
бизнис план за сопствену
бизнис идеју
презентује бизнис план у
оквиру јавног часа из
предмета предузетништво

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Сви стручни предмети

Израда целовитог
бизнис плана за
сопствену бизнис
идеју
Презентација
појединачних/групни
х бизнис планова и
дискусија

Ученички пројект-презентација пословног плана:
Позвати на јавни час успешног предузетника,
представнике школе, локалне самоуправе и банака за
процену реалности и иновативности бизнис плана.
Према могућности наградити најбоље радове. У
презентацији користити сва расположива средства за
визуализацију а посебно презентацију у powerpoint–у.

Образовни профили: Пекар

СРПСКИ ЈЕЗИК
К И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова:
105
Разред:
Циљеви предметта:

први

Проширивањее и продубљивање знања о српском књижевном језику
Развијање и нееговање језичке културе, поштовање правила књижевног ((стандардног) језика у усмeном и
писаном израж
жавању
Подстицање уч
ченика на усавршавање говорења, писања и читања, као
ао и неговање културе дијалога
Оспособљавањ
ње за ефикасно комуницирање
Упознавање књ
њижевне уметности
Унапређивањее знања о сопственој култури и културама других народа
Развијање хума
манистичког и књижевног образовања на најбољим делима
елима српске и светске културне баштине
Упућивање учен
еника на истраживачки и критички однос према
књижевности Обезбеђивање
О
функционалних знања из теорије и
историје књиж
жевности Развијање трајног интересовања за нова
сазнања

ТЕМА
Увод у
проучавање
књижевног
дела

ЦИЉ
Увођење
ученика у свет
књижевног дела
и књижевност
као науку и
уметност

И
ИСХОДИ
По завршетку темее ученик ће бити у стању да:
разликује врсте ум
метности и њихова изражајна
средства
објасни појам и фун
ункцију књижевности као
уметности и односс књижевности и других
уметности
наведе научне дисц
циплине које се баве
проучавањем књиж
жевности
увиђа разлику изм
међу усмене и писане
књижевности
разликује књижевн
не родове и врсте
одреди тему, мотив,
в, сиже, фабулу, лик и идеју у
књижевном делу
износи своје утиске
ске и запажања о књижевном
делу, тумачи његове
ве битне чиниоце и вреднује га

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Врсте уметности, подела
уметности
Књижевност као уметност,
књижевност и друге уметности
Историја књижевности, теоријаа
књижевности, књижевна критик
ика
Лирика као књижевни род:
народна лирска песма и
уметничка лирска песма по
избору
Епика као књижевни род: епска
ска
народна песма (предлог
„Кнежева вечера“), приповетка
по избору и роман (предлог
Драгослав Михаиловић „Кад суу
цветале тикве“)
Драма као књижевни род: драмаа
по избору
Процена остварености исхода тест

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
О б л иц и на ст аве
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (105 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Приликом обраде драмског дела могућност
посете позоришној представи и гледање
снимка позоришне представе, а након тога
разговор о драмском тексту и његовој
позоришној реализацији. Такође је ову
наставну тему могуће обрађивати током

Књижевност
старог века

Упознавање
ученика са
митологијом,
репрезентативни
м делима старог
века и њиховим
значајем за
развој европске
културе

објасни значај мит
итологије за античку
књижевност и разввој европске културе
наведе имена аутор
ора, називе обрађених дела и
класификује их по културама којима припадају,
књижевним родови
има и врстама
објасни универзалн
лне поруке књижевности старог
века

Средњовековна
књижевност

Упознавање са
споменицима
јужнословенске
културе,
развојем писма и
језика, делима
средњовековне
књижевности

наведе најзначајни
није споменике јужнословенске
културе, језик, писсмо и век у ком су настали
именује ауторе и дела
де
разуме поетику жаанрова средњовековне
књижевности
лоцира обрађене тек
екстове у историјски контекст
објасни значај средњ
едњовековне књижевности за
српску културу

Народна
књижевност

Указивање на
народну
књижевност као
израз
колективног
мишљења и
осећања,
ризницу
народних
обичаја, чувара
моралног и
националног
кодекса

разликује лирске, епске
е
и лирско-епске песме
уочи одлике усмен
не уметности речи
(колективност, варријантност, формулативност)
процењује етичке вредности
в
изнете у делима
народне књижевноости
тумачи ликове, биттне мотиве, фабулу, сиже,
композицију и порруке у одабраним делима
упореди уметничкку интерпретацију стварности
и историјске чињен
нице

Сумерско-вавилонска
књижевност: Еп о Гилгамешу
(анализа одломка)
Митови: о Танталу, Сизифу,
Нарцису; митови о Троји:
Парисов суд, Одисеј и Пенелопа,
а,
Ахил, Едип…
Хеленска књижевност: Хомер:
Илијада (одломак)
Софокле: Антигона (одломак)
Стари и Нови завет (текстови поо
избору)
Процена остварености исхода
Почеци словенске писмености:
Црноризац Храбар : „Слово о
писменима“
Рад Ћирила и Методија
Словенска писма и развој
књижевног језика
Најстарији споменици
јужнословенске културе
Свети Сава : „Житије светог
Симеона“ (одломак)
Јефимија: „Похвала кнезу
Лазару“
Деспот Стефан Лазаревић;
„Слово љубве“
Процена остварености исхода тест
Врсте народне књижевности
Лирска народна песма „Овчар и
девојка“, „Зао господар“
(предлог)
Епска народна песма
„Бановић Страхиња“, Марко пије узз
Рамазан вино“, „Бој на Мишару“
Ллирско-епске песме
(по избору)
Ннародне проза
(бајка по избору)
Кратке народне прозне врсте
(избор)
Процена остварености исхода

целе школске године, па на пример
структуру и одлике драмског дела
обрадити на примеру „Ромеа и Јулије“, а
структуру и одлике лирске и епске народне
песме обрадити током реализације теме
Народна књижевност
Народна књижевност се може обрадити по
мотивима (рад у групама)

О це њива ње
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Увод у проучавање дела ( 14 часова)
Књижевност старог века (12 часова)
Средњовековна књижевност (12 часова)
Народна књижевност (12 часова)
Хуманизам и ренесанса (10 часова)
Општи појмови о језику (5 часова)
Фонетика (10 часова)
Правопис (10 часова)
Култура изражавања (20 часова)

Хуманизам и
ренесанса

Упознавање са
поетиком
хуманизма и
ренесансе,
њеним
најзначајним
представницима
и књижевним
делима

наведе најзначајнијее представнике и њихова дела
објасни значење појмо
мова хуманизам и ренесанса
наводи и на обрађени
ним делима образлаже одлике
епохе
упореди вредности средњег
с
века са вредностима
хуманизма и ренесан
нсе

Општи
појмови о
језику

Указивање на
проучавање
језика као
система,
упознавање са
његовом
функцијом,
друштвеном
условљеношћу и
историјским
развојем

објасни функцију језзика и појам језичког знака
разуме природу моде
дерног књижевног
(стандардног) језикаа
наведе фазе развоја књижевног
к
језика до 19. века
наведе дисциплине које
к се баве проучавањем
језичког система

Фонетика

Сстицање знања
из области
фонетике
(фонологије)
књижевног
језика и
способности да
се та знања
примене у
говору и писању

правилно изговара гласове
г
и акценте књижевног
језика
разликује гласовне алтернације
а

Поетика хуманизма и ренесансе,,
најзначајнији представници
Франческо Петрарка:
„Канцонијер“ (избор сонета)
Ђовани Бокачо: „Декамерон“
(приповетка по избору) или
Данте Алигијери „Пакао“ (приказ
аз
дела, одломак)
Вилијам Шекспир: „Ромео и
Јулија“
Сервантес: „Дон Кихот“
(одломак)
Процена остварености исхода
Место језика у људском
друштву, битна својства језика,
језик и комуникација
Књижевни језик, језичка норма и
стандардизација
Језички систем и науке које се
њиме баве
Књижевни језици код Срба до 19
19.
века
Процена остварености исхода
Фонетика и фонологија
Гласови књижевног језика и
њихов изговор
Гласовне алтернације сугласникаа
(звучних и безвучних; с:ш, з:ж,
н:м; к,г,х:ч,ж,ш и к,г,х:ц,з,с;
алтернације ненепчаних са
предњонепчаним сугласницима),,
самогласника (промена о у е и
умекшаност сугласника,
непостојано а, промена сонанта л
у вокал о) и упрошћавање
сугласничких група са
правописним решењима
Акценти књижевног језика
Процена остварености исхода тест

Правопис

Оспособљавање
ученика да пишу
у складу са
правописном
нормом

уме да се служи прав
авописом
примени знања о глаасовним алтернацијама у
складу са језичком нормом
н
примени употребу великог
ве
и малог слова у складу
са језичком нормом
подели речи на крајуу реда у складу са језичком
нормом

Култура
изражавања

Оспособљавање
ученика да
користе
различите
облике казивања
и функционалне
стилове

опише стања, осећања,
ања, расположења, изрази
ставове, донесе закљ
акључке у усменом и писаном
изражавању
разликује функцион
налне стилове
препозна и примени
и одлике разговорног и
књижевноуметничкоог функционалног стила
попуњава формуларре, уплатнице, захтеве и
слично у складу са јеезичком нормом

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Грађанско васпитање/Верска настава
Историја

Главне норме писања великог и
малог слова (на почетку
реченице, наслови и натписи,
властита имена, имена народа,
географски појмови, небеска
тела, празници, установе и
организације, присвојни придеви
и
на –ов и –ин, куртоазна употреба
еба
великог слова, вишечлана именаа
земаља и остала вишечлана
имена, помоћне речи у именима,
а,
називи серијских и апстрактних
појмова, звања, титуле…)
Подела речи на крају реда
Језичке вежбе
Стилске вежбе
Врсте функционалних стиловаосновне одлике
Разговорни функционални стил
Књижевноуметнички
функционални стил
Попуњавање формулара, захтева,
ева,
уплатница и сл.
Школски писмени задаци 4 х2+2
Домаћи задаци

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова:

68

Разред:

други

ТЕМА
Барок,
класицизам,
просветитељство

Романтизам

ЦИЉ
Упознавање са
европским
културним,
духовним и
мисаоним
тенденцијама
17. и 18. века и
њиховим
утицајима на
српску
књижевност

Упознавање са
поетиком
романтизма,
представницима
и делима
европске и
српске
књижевности

И
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
наведе особености барока, класицизма и
просветитељства и њихове представнике у
књижевности
препозна на обрађееним делима одлике
просветитељства
објасни значај Досит
итејевог рада за српску
културу и књижевн
ност
направи паралелу у обради истих мотива у
европској и српскојј књижевности

наведе представник
ике романтизма и њихова дела
уочава и образлажее одлике романтизма
изнесе свој суд о књ
њижевним делима користећи
стечена знања и соп
пствена запажања
националне
препозна и усвоји вредности
в
културе и разуме/поштује културне вредности
других народа

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Барок и класицизам; поетика,
главни представници у нашој и
европској књижевности
Молијер: „Тврдица“
Просветитељство у Европи и кодд
нас
Књижевно - просветитељски рад
Доситеја Обрадовића
Доситеј Обрадовић: „Живот и
прикљученија“ (одломци)
Јован Стерија Поповић:
„Тврдица“ (одломци)
Процена остварености исхода
Романтизам у Европи и код нас
(појам, особености, значај,
представници)
Пушкин: „Цигани“ (одломак)
Хајне: „Лорелај“ или Ш. Петефи:
„Слобода света“
Вук Караџић - рад на реформи
језика и правописа, рад на
сакупљању народних
умотворина, лексикографски рад
Значај 1847. године
Петар Петровић Његош:
Хуманистичко-филозофске мисли
и
„Горског вијенца“ (тумачење
гномских израза по избору)
Бранко Радичевић: „Кад млидија`
а`
умрети“
Ђура Јакшић: „На Липару“
Јован Јовановић Змај: „Ђулићи“ и
„Ђулићи увеоци“ (избор)
Лаза Костић: „Santa Maria della
Salute“
Процена остварености исхода

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
О б л иц и на ст аве
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (68 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Могућност гледања екранизације неких
од дела реалистичке књижевности
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
4. праћење остварености исхода
5. тестове знања
Оквирни број часова по темама
Барок , класицизам, просветитељство ( 10
часова)
Романтизам (15 часова)
Реализам (15 часова)
Морфологија са творбом речи (10 часова)
Правопис (6 часова)
Култура изражавања (12 часова)

Реализам

Упознавање са
поетиком
реализма,
представницима
и делима
европске и
српске
књижевности

наведе представник
ике правца и њихова дела
дефинише одлике реализма
р
и препозна их на
обрађеним књижеввним делима
тумачи уметнички свет и стваралачке поступке
у структури обрађеених дела

Морфологија
са творбом
речи

Систематизовањ
е знања о
врстама речи,
њиховим
облицима и
основним
правилима
грађења речи

одреди врсту речи и граматичке категорије
употреби у усменом
м и писаном изражавању
облике речи у склад
ду са језичком нормом
препозна просте, иззведене и сложене речи
препозна основне принципе
п
творбе речи

Правопис

Оспособљавање
ученика да
пишу у складу
са правописном
нормом

примени правила одвојеног и састављеног
писања речи у склааду са језичком нормом

Реализам у Европи и код нас
(појам, особености, значај,
представници)
Балзак: „Чича Горио“ (одломци
по избору)
Гогољ : „Ревизор“ (одломак)
Милован Глишић: „Глава
шећера“
Лаза Лазаревић: „Ветар“
Радоје Домановић: „Данга“
Симо Матавуљ: „Поварета“
Бранислав Нушић: „Госпођа
министарка“
Војислав Илић: „Сиво, суморно
небо“
Процена остварености исхода
Морфологија у ужем смислу
Врсте речи
Именске речи и њихове
граматичке категорије
Глаголи. Граматичке категорије
глагола
Прилози, предлози, везници,
речце, узвици
Основни појмови о извођењу
речи
Основни појмови о творби
сложеница и полусложеница.
Процена остварености исхода
Спојено и одвојено писање речи
(писање бројева и изведеница од
њих, писање заменица и заменичкихх
прилога, спојеви предлога и других
речци, глаголи и речце, писање
негације)
Основна правила спојеног,
полусложеничког и одвојеног
писања

Култура
изражавања

Оспособљавање
ученика да
теоријска знања
из граматике и
правописа
примењује у
усменом и
писаном
изражавању у
складу са
језичком
нормом,
Оспособљавање
ученика да
користе
различите
облике казивања
и функционалне
стилове

изражава размишљ
љања и критички став према
проблемима и појава
авама које намећу књижевни
текстови али су и део свакодневног живота
примени одлике ноовинарског стила

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Грађанско васпитање/Верска настава

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Школски писмени задаци 2х2+2
Писање вести, извештаја,
интервјуа и других облика
новинарског изражавања
Милутин Миланковић: „Кроз
васиону и векове“

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова:

60

Разред:

трећи

ТЕМА

ЦИЉ

Модерна

Упознавање са
основним
одликама
модерне,
представницима
и њиховим
делима

Међуратна
књижевност

Упознавање
ученика са
одликама
међуратне
књижевности,
представницима
и делима

И
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
наведе одлике праввца, представнике и њихова
дела
анализира одабранаа дела, износи запажања и
ставове

наведе одлике правваца, представнике и њихова
дела
анализира одабранаа дела, износи запажања и
ставове

НАЧИН
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
Одлике симболизма и
циљевима и исходима наставе / учења,
импресионизма
планом рада и начинима оцењивања.
Шарл Бодлер: „Албатрос“ Богдан
ан
Поповић: „Предговор Антологији
и
О б л иц и на ст аве
новије српске лирике“
Предмет
се реализује кроз следеће облике
Алекса Шантић: „Претпразничкоо
наставе:
вече“
теоријска настава (60 часова)
Јован Дучић: „Благо цара
Радована“ (избор) или песма по
избору
Место реализације наставе
Милан Ракић: „Долап“ или
Теоријска настава се реализује у учионици
„Јасика“
В. П. Дис: „Можда спава“ или С.
П ре по ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве
Пандуровић: „Светковина“
Б. Станковић: дело по избору
Процена остварености исхода
Одлике међуратне књижевности и Оцењивање
представници у светској и српскоој Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1.праћење остварености исхода
књижевности
2.тестове знања
Тагоре: „Градинар“ (избор)“
Душан Васиљев: „Човек пева
Оквирни број часова по темама
после рата“
Модерна (12 часова)
Милутин Бојић: „Плава гробницаа“
Међуратна књижевност ( 12 часова)
Милош Црњански: „Сеобе I“
Савремена књижевност (7 часова)
(одломак)
Лексикологија ( 6 часова)
Иво Андрић: „ Мост на Жепи“
Синтакса (5 часова)
или приповетка по избору
Правопис (6 часова)
Растко Петровић: „Људи говоре“
Култура изражавања (12 часова)
или И. Андрић: „Еx Ponto”
Процена остварености исхода

Савремена
књижевност

Упознавање
ученика са
одабраним
делима
савремене
књижевности

изнесе своје утиске
ске о прочитаним делима
савремене српске књ
њижевности
уочи одлике саврем
мене књижевности на
прочитаним делимаа
уочи разлику измеђђу књижевног дела и његове
интерпретације у филмској
ф
и позоришној
уметности

Лексикологија

Упознавање
ученика са
основама
лексикологије

препозна и одреди вредност
в
лексеме
наведе примере син
инонима, антонима, хомонима,
жаргона…

Синтакса

Правопис

Систематизовање
знања о
синтакси

Оспособљавање
ученика за
примењивање
знања из језика
и правописа у
складу са
језичком
нормом

Савремена српска књижевност
у другој половини 20. века
Савремена поезија - (по избору
обрадити песму Васка Попе,
Миодрага Павловића или
Десанке Максимовић)
Савремена проза - Иво Андрић:
„Проклета авлија“
Савремена драма – Душан
Ковачевић: драма по избору
Процена остварености исхода
Синонимија
Хомонимија
Антонимија
Полисемија
Састав лексике српског
књижевној језика
Дијалектизми
Архаизми и историзми
Вулгаризми
Неологизми
Жаргонизми
Термини
Фразеологизми
Евалуавија- тест

одреди синтаксичкее јединице у реченици
препозна типове зав
ависних, независних реченица
и напоредних конст
струкција

Синтаксичке јединице
Основне реченичне и
синтагматске конструкције
Систем зависних реченица
Систем независних реченица
Напоредне конструкције

примени правописн
не знаке у складу са језичком
нормом
употреби интерпун
ункцију у складу са језичком
нормом
примењује правопи
исна правила у писању
скраћеница

Правописни знаци
Општа правила интерпункције у
реченици
Скраћенице
Процена остварености исхода

Култура
изражавања

Оспособљавање
ученика да
теоријска знања
из граматике и
правописа
примењују у
усменом и
писаном
изражавању
Оспособљавање
ученика да
попуњавају
административне обрасце у
складу са
језичком
нормом и
користе
функционални
адмистративни
стил

износи став, користти аргументе и процењује
опште и сопствене вредности у усменом и
писаном изражавањ
њу
примени одлике адм
дминистративног стила
примени вештину комуникације
к
у ситуацијама
везаним за струку

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Грађанско васпитање/Верска настава

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Говорне вежбе
Школски писмени задаци 2х2+2
Писање молбе, жалбе,
биографије…

ИЗАБРАНИ СПОРТ
Годишњи фонд:

34 или 30 часова (према наставном плану)

Разред :

други или трећи разр
ред

Циљ наставе предмета – изабрани спорт јесте
је
да ученици задовоље своја интересовања и потребе
бе за стицањем знања, способности за
бављење спортом као интегралним делом физичке
ф
културе и настојање да стечена знања примењујју у животу (стварање трајне навике за
бављење спортом и учешћем на такмичењима
ма);
Циљеви предмета:
стицање теоријских знања у изабран
ном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спо
порта (принципи, технике, начин
вежбања – тренирања, стицање основн
овних и продубљених тактичких знања;
социјализација ученика кроз изабран
ни спорт и неговање етичких вредности према учесницимаа у такмичењу;
откривање даровитих и талентованихх ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се ббаве спортом.

ТЕМА
Предлог
спортова који се
понуде
ученицима као
избор:
У првом реду,
спортови који се
у одређеном
обиму обрађују
кроз наставу
физичког
васпитања:

атлетика

ЦИЉ
Упознавање
ученика са
вредностима
спорта
усмерени
развој и
одржавање
моторичких
способности
ученика;
учење и
усавршавање
моторичких
форми
изабраног
спорта;
стицање
теоријских
знања у
изабраном
спорту;

гимнастика

познавање
правила
такмичења у
изабраном
спорту;
формирање

ИСХОДИ
По завршеткуу теме ученик ће бити у стању
да

теоријски
ски објасни вредности
физички
их активности при
учествоввању у спортској игри;
прикажее техничке вештине
индивид
дуалне технике;
прикажее , објасни и демонстрира
колективвну тактику спортске
гране са којом се упознао и учио
;
игра уз примену
п
правила игре;
учествујје у организацији
школски
их спортских такмичења
примењ
њује правила фер плеја

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДР
РЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

Програмски садржаји физичког ва
васпитањаизабраног спорта чини следећа структтура:
развијање моторичких споосбности учченика;
спортско-техничко
образовање
ученика
(обучавње и усавршавање технике);
индивидуална и колективна тактика и
изабраног
спорта;
теоријско образовање; правила
изабраног спорта; организовање
унутар одељенских и
међуодељенских такмичења.
ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ
упознавање ученика вредностима изаабраног
спорта;
упознавање ученика са основним
принципимна вежбања у складу са њег
његовим
узрастом;
упознавање ученика са штетним послледицама
неправилног вежбања и предозирања
ања у
изабраном спорту;
упознавање ученика са етичким вреддностима
и слабостима спорта;
упознавање ученика са естетским
вредностима спорта.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Настава
физичко
васпитање - изабрани
спорт
је изборни
предмет и реализује
се у оквиру редовне
наставе са једним или
два часа недељно који
се уноси у распоред
часова школе. Часови
се
уписују
према
редовном распореду
часова
у
рубрику
дневника под називом
изабрани
спорт
(нпр.атлетика)
и
посебно се нумеришу;
сваки ученик је
обавезан да се
определи за један
спорт које му се
понуди почетком
школске године, а још
боље на крају
претходног разреда;
школа ученицима
треба да понуди такав
избор да њиме буду
понуђени најмање два
инидивидуална и два
колективна спорта.
Уколико школа има
оптималне услове за
рад, ученицима се

навика за
бављење
изабраним
спортом;

ритмичка
гимнастика

рукомет

социјализациј
а ученика
кроз изабрани
спорт и
неговање
етичких
вредности
према
учесницима у
такмичења;
откривање
даровитих и
талентованих
ученика за
одређени
спорт и
њихово
подстицање
да се баве
спортом.
учење и
усавршавање
основних и
сложених
елемената
технике
изабраног
спорта;
пружање

Минимални образовни захтеви :
Предметни наставници утврђују
минималне образовне захтеве, у сскладу са
усвојеним програмом за сваки изаабрани
спорт. Под тим се подразумева:
савладаност основне техникее и њена
примена;
познавање и примена елеементарне
тактике;
познавање и примена правила;
ангажованост и учешће учееника на
такмичењима у изабраном спортрру.

може понудити и
више спортова;
прихватају се они
спортови за које се
определило највише
ученика у једном
одељењу (цело
одељење реализује
програм изабраног
спорта целе школске
године). Избор спорта
врши се на нивоу
одељења;
предлог за изабрани
спорт даје актив
наставника физичког
васпитања, у складу
са условима рада
школе.
предлог мора бити
реалан;
предлажу се спортови
за које постоје
адекватни услови;
ученици једног
одељења могу
изабрати исти спорт
који су упражњавали
у предходним
разредима или могу
изабрати нови спорт
који до тада нису
упражњавали.

кошарка

одбојка

мали фудбал

плес

неопходних
знања из
изабраног
спорта
(принципи
технике,
начин
вежбањатренирања,
стицање
основних и
продубљених
тактичких
знања,
правила
такмичења у
спорту итд.) и
њихова
примена у
пракси;

ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРОГРАМА
Основне
карактеристике
програму су:
изборност;
да служе потребама
ученика;
омогућавање
наставницима не само
да планирају већ и да
програмирају рад у
настави у складу са
сопственим знањима,
искуствима;
програм у великој
мери омогућава
креативност
наставника;
програм је у функцији
целокупне наставе
физичког васпитања
ученика.

учење и
усавршавање
основне
тактике
изабраног
спрта и њена
примене у
пракси;
обавезна
реализација
такмичења на
одељењском
и разредном
нивоу;

Предлог спортова који
се понуде ученицима
као избор.
1.

У првом реду,
спортови који се у
одређеном обиму
обрађују кроз наставу
физичког васпитања:
атлетика;

задовољавање
социјалних
потреба за
потврђивање
м и групним
поистовећење
м и др;
стварање
објективних
представа
ученика о
сопственим
могућностима
за учешће у
изабраном
спорту;
подстицање
стваралаштва
ученика у
спорту (у
домену
технике,
тактике и
такмичења).
упознавање
ученика са
основним
принципимна
вежбања у
складу са
његовим
узрастом;
упознавање

гимнастика;
ритмичка
гимнастика:
рукомет;
кошарка;
одбојка;
мали фудбал;
плес.
2.

Спортови који се
налазе у програмима
такмичења "Савеза за
школски спорт и
олимпијско васпитање
Србије":

3.

Спортови за које је
заинтересована
локална средина,
односно локална
самоурава.
Спортови за које
постоје одговарајући
природни и
материјални ресурси:
- скијање;
- веслање.
Спортови са којима су
се ученици упознали
кроз курсне облике
рада.

4.

5.

Дидактичко-методичко
упутство за реализацију
часова изабране спортске
гране (изборног спорта)

ученика са
штетним
последицама
неправилног
вежбања и
предозирања
у изабраном
спорту;
упознавање
ученика са

етичким
вредностима
и слабостима
спорта;
упознавање
ученика са
естетским
вредностима
спорта.

часове изабране
спортске гране
потребно је са
методичког
становишта у што
већој мери
прилагодити моделу
часа физичког
васпитања;
у складу са
моторичким формама
које карактеришу
изабрани спорт и које
се примењују у
основној фази часа,
неопходно је бирати
вежбања, како за
уводно-припремну
тако и завршну фазу
часа;
тежиште рада у свим
изабраним
спортовима да је на
техници и њеној
примени у
ситуационим
условима;
код индивидуалних
спортова инсистирати
на примени кретања у
такмичарским
условима;Настојати
да се трчи или плива
што брже, скаче што
више или баца што
даље, постиже што

више кругова итд.;
код колективних спортова (спортских
игара) форсирати уважбавање технике
и тактике највише кроз игру и
ситуационе услове приближне
условима игре;
на сваком часу у одређеним
временским интервалима
спроводити такмичење између
екипа.
у раду на овим часовима неопходно
је правити тимове- екипе према
способностима;.
на часовима изабраног спорта
обавезно је примењивати
диференциране облике рада у складу
са знањима и способностима ученика.
Овакав приступ је обавезан
уважавајући структуру ученика који су
се определили за одређени спорт (има
оних који су се тим спортом већ

бавили или се њиме баве и ученика
почетника);
садржаје рада на часовима
програмирају наставници задужени за
реализацију предмета физичко
васпитање – изабрани спорт у складу
са знањима о спортској грани и
сагледавањем способности и знања
ученика;
програмирани садржаји планирају се
као и сви остали часови наставе
физичког васпитања;
оцењивање ученика је у складу са
обимом и квалитетом оног наученог
садржаја
који је за ученике одређен (програм за
почетнике и програм за напредније);
реализацијом часова физичког
васпитања – изабрани спорт пратити и
запажати ученике који су посебно
талентовани за спорт и упућивати их
да се њиме баве и изван школе у

клубовима и спортским школама ако
то желе или имају интересовања.;
током рада са ученицима уочавати
оне чије се интересовање за одређени
спорт не
поклапа са њиховим могућностима и
истим
на крају школске године саветовати
за који спорт да се определе у
наредној школској години.
II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
садржаји наставе физичко васпитање изабрани спорт могу се реализовати у
објектима школе, на одговарајућим
вежбалиштима - објектима ван школе,
под условом да се налазе у близини
школе или да је за ученике
организован наменски превоз
(спортска хала, базен, отворени
терени, клизалиште,

скијалиште итд.);
часови се могу организовати у истој
смени у оквиру распореда часова са
другим предметима или у супротној
смени, ако за тим постоји потреба и
адекватни услови.
III ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
планирање образовно- васпитног рада
спроводе наставници
у складу са основним принципима
планирања наставе физичког
васпитања. Годишњи план рада је
обавезни облик насатвог планирања
из кога проистичу месечни и
недељни планови рада;
сходно уобичајеној пракси,
наставници обавезно израђују и
припрему за појединачан час.
Припрема за час базира се на
прихваћеној четвороделној

структури часа примереног потребама
наставе физичког васпитања.
IV ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
Праћење и вредновање постигнућа
ученика
праћење напретка ученика обавља се
сукцесивно током целе школске
године, а на основу јединствене
методологије која предвиђа следеће
тематске целине. У осмом разреду
оцењивање се врши бројчано, на
основу остваривања оперативних
задатака и минималних образовних
захтева:
стање моторичких способности;
усвојене здравственохигијенске навике;
достигнути ниво савладаности
моторних знања, умења и навика у
складу са индувидуалним

могућностима;
однос према раду.
1. Праћење и вредновање моторичких
способности врши се на основу
савладаности програмског садржаја којим
се
подстиче развој оних физичких
способности за које је овај узраст
критичан период због њихове
трансформације под утицајем физичких
активности – координација, гипкост,
равнотежа, брзина, снага и издржљивост.
2. Усвојеност здравствено- хигијенских
навика прати се на основу утврђивања
нивоа правилног држања тела и одржавања
личне и колективне хигијене, а, такође, и на
основу усвојености и примене знања из
области здравља.
3. Степен савладаности моторних знања и
умења спроводи се на основу минималних
програмских захтева, који је утврђен на
крају навођења програмских садржаја.

4. Однос према раду вреднује се на основу
редовног и активног учествовања у
наставном процесу, такмичењима и
ваншколским активностима.
Оцењивање ученика у оквиру праћења и
вредновања наставног процеса, врши се
на основу правилника о оцењивању
ученика основне школе и на основу
савремених дидактичко методичких
знања.

Педагошка документација и
дидактички материјал
Обавезна педагошка
документација је:
Дневник рада, структура и садржај утврђује
се на републичком нивоу и одобрава га
министар, а наставнику се оставља
могућност да га допуни оним
материјалом за које има још потребе.

Планови рада: годишњи, по разредима и
циклусима, план стручног актива, план
ванчасовних и ваншколских
активности и праћење њихове
реализације.
Писане припеме наставник сачињава за
поједине наставне теме које садрже:
временску артикулацију остваривања
наставне теме (укупан и редни број
часова, време реализације),
конзистентну дидактичку структуру
часова (облике рада, методичке
поступке обучавања и увежбавања).
Радни картон: има сваки ученик са
програмом садржаја који се вежба, а
који сачињава учитељ или предметни
наставник и који је прилагођен
конкретним условима рада.
Формулари за обраду података за:
стање физичких способности,
реализацију

програмских садржаја у часовној и
ванчасовној организацији рада.
Очигледна средства: цртежи,
контурограми, видео- траке
аранжиране, таблице
оријентационих вредности
моторичких способности, разноврсна
обележавања радних места и други
писани
материјали који
упућују ученике на лакше
разумевање и остваривање радних
циљева и задатака.

ИСТОРИЈА (OДАБРАНЕ ТЕМЕ)
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

Село и град некад и сад

ТЕМА

ЦИЉ

Проширивањ
е знања о
променама у
начину
живота
градског и
сеоског
становништва
кроз историју.
Уочавање
сличности и
разлика у
животу
градског и
сеоског
становништв
а кроз
историју.
Разумевање
односа села

30 часова
трећи
Стицање хуманистичкогг образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјскогг простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге и
истакнутих личности;
Развијање индивидуалноог и националног идентитета;
Стицање и проширивање
вање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном,
регионалном, европском
м и глобалном оквиру);
5. Развијање функционални
них вештина и компетенција неопходних за живот у савремен
ном друштву (подстицање критичког мишљења,
способности изражавања
вања и образлагања сопствених ставова, разумевање мултикул
ултуралности, развијање толеранције и културе
аргументованог дијалога
га).
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
ћ бити у
ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
стању да:
1.
2.
3.
4.

уочи основна обележ
жја
различитих типоваа насеља
нас
од праисторије до
савременог
доба;
изведе закључак о
значају настанка
градова;
лоцира на историјскоој
карти најзначајније
античке, средњовекоовне и
модерне градове у свету,
све
Европи и Србији;
опише начин живота
ота у граду
у различитим историј
ијским
периодима (на примееру
Цариграда, Венеције,
е,
Фиренце, Париза,
а, Лондона,
Ло
Берлина, Њујорка, Москве,
М
Санкт Петербурга…));

Насеља у праисторији (примери Винче и
Лепенског Вира).
Живот у античким градовима
(примери Вавилона, грчких полиса,
Александрије, Рима...).
Живот у средњовековним градовима и
селима (примери Цариграда, Венеције,
Фиренце, Париза, Лондона, Београда...;
средњовековни замак – у миру и за време
опсаде; положај зависног сељака – обавезе
становништва, порез, присилни рад –
изградња путева, насипа, утврђења...;
становање – грађевински материјали, начин
градње, разлика у начину становања између
села и града и између богатих и
сиромашних; хигијенски услови, опасност
од епидемија...).

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања
О блици наставе:
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава.
Ме сто реализациј е настав е:
Теоријска настава реализује се у
учионици или одговарајућем
кабинету.
О цењив ање:
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености
исхода тестове знања.
О квирни број часов а п о тем ам а:
Свакој од четири теме које буду
изабране треба посветити четвртину
часова предвиђених наставним

Стицање
знања о
миграцијама
село – град
као
константним
појавама у
историји
људског
друштва.
Проширивање
знања о
животу
сеоског и
градског
становништва
у Србији у
XIX
и XX веку.

опише начин живот
от у
српским градовимаа у XIX и
XX веку (на примеру
меру
Београда, Новог Сада,
а, Ниша,
Крагујевца...);
опише начин живот
от у
српским селима у XIIX и XX
веку;
уочи сличности и разлике
раз
у начину живота у
српским градовимаа и
селима у XIX и XX веку;
в
разуме значај и
последице развоја
модерних градова;
образложи најважниј
ије
узроке и последице
миграција село– град
д;
уочи разлике у начин
ну
становања између села и
града кроз историју;
уочи разлике у начин
ну
становања између
припадника различиттих
друштвених слојева
ева кроз
историју.

Живот у градовима и селима у новом веку и П репоруке за реал изациј у настав
савременом добу (примери Париза,
е:
задатак наставника је да на почетку
Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт
школске године од дванаест
Петербурга...; просторно и урбано
понуђених
планирање; индустријске четврти, радничка
наставних тема, ученицима
насеља и предграђа; боемске четврти; појава
ава
предложи шест, од којих ће они,
модерне инфраструктуре – водовод,
као група, у
канализација, метро, проблем
складу са својим склоностима,
загађења, одношење и складиштење отпада;
изабрати четири,
становање – грађевински материјали, начин
н
структура програма конципирана је с
градње, развој грађевинске технике, врсте
циљем да помогне наставнику у
објеката и организација простора; разлика
ка у
планирању непосредног рада са
начину становања између села и града и
ученицима, олакшавајући му
између припадника различитих друштвенихх
одређивање обима и дубине
слојева, миграције; осветљење – гас и
обраде појединих наставних
струја; грејање, употреба соларне енергије,
садржаја,
кућни апарати; оплемињивање стамбеног
за сваку тематску целину дати су
простора).
циљеви, исходи и садржаји, а
исходи треба да послуже да
Живот у српским градовима и селима у XIX
наставни процес буде тако
и XX веку (примери Београда, Новог Сада,
обликован да се наведени циљеви
Ниша, Крагујевца...; основни типови
остваре,
градских насеља
садржаје треба прилагођавати
– град, варош, варошица, „дивља” насеља;
ученицима, како би најлакше и
оријентални и европски утицаји;
најбрже достигли наведене исходе,
електрификација, јавни градски превоз –
наставник има слободу да сам одреди
фијакери, трамваји, тролејбуси и аутобуси;
распоред и динамику активности за
основни типови сеоских насеља, обележја
сваку
земљорадње, виноградарства и сточарства;
тему, уважавајући циљеве предмета,
задруга, моба, позајмица; пољопривредна
оруђа, млинови, ветрењаче; миграције село
– град, разлике у становању код Срба:
дворци, градске куће, конаци, сеоске куће;
дворови владара – Милоша, Михаила,
Милана и Александра Обреновића, кнеза
Александра и краљева Петра и Александра
Карађорђевића, Николе Петровића,
резиденције Јосипа Броза).

Култура одевања и исхране некад и сад

Проширивање
знања о
променама у
начину одевања
и исхрани кроз
историју.
Уочавање
промена у
начину одевања
код Срба кроз
историју.
Уочавање улоге
различитих
културних
утицаја на начин
одевања и
исхрану код
Срба кроз
историју.

уочи основна обележја куултуре
одевања од антике до саввременог
доба;
идентификује основна обележја
културе одевања код Сррба кроз
историју;
наведе и упореди разлик
ике у
начину одевања између села
с
и
града кроз историју;
наведе и упореди разлик
ике у
начину одевања између
припадника различитих
друштвених група кроз историју;
и
препозна и разуме утицај
аје
различитих култура на наачин
одевања код Срба кроз ист
сторију;
препозна и разуме утицај
аје
различитих култура на наачин
исхране код Срба кроз ист
сторију;
наведе и упореди карактееристике
исхране у различитим
историјским периодима.

Култура одевања од антике до данас (материјали,
начин обраде и бојење, разлике у одевању код
припадника различитих друштвених група; појава
вештачких материјала, стилови у одевању, модне
куће, појава модне индустрије, свакодневна и
свечана одећа, џинс као карактеристика одевања
младих у читавом свету; накит, фризуре, шминка,
парфеми...).
Одевање код Срба кроз историју (материјали и
тканине – кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан,
свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком
и Османском царству, као и код припадника
различитих друштвених група; грађанско одело и
европски узори у облачењу српског грађанског
сталежа; униформе државних чиновника, лекара,
цариника, професора Лицеја и гимназија у
обновљеној Србији; народна ношња, савремени
начин одевања).
Култура исхране од антике до данас (сакупљање и
припремање намирница, лов и риболов, начини
чувања хране, пиће, реконструкција могућег
јеловника – двор, град, село; посни и мрсни
циклуси; национална кухиња код Срба, утицаји
других кухиња; конзумирање кафе и дувана,
употреба источњачких зачина, понашање за столом,,
прибор за јело; кухињски апарати; ресторани „брзе
хране”).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
програм се може допунити садржајима из
прошлости завичаја, чиме се код ученика
постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају
(археолошка налазишта, музејске збирке),
у школама на наставном језику неке од
националних мањина могу се обрадити и
проширени наставни садржаји из прошлости
тог народа,
важно је искористити велике могућности
које историја као наративни предмет пружа
у подстицању ученичке радозналости, која је
у основи сваког сазнања,
наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича” богата
информацијама и детаљима, не зато да би
оптеретили памћење ученика, већ да би им
историјски догађаји, појаве и процеси били
предочени јасно, детаљно, живо и
динамично,
посебно место у настави историје имају
питања, како она која поставља наставник
ученицима, тако и она која долазе од
ученика, подстакнута оним што су чули у
учионици или што су сазнали ван ње
користећи различите изворе информација,

Војска, оружје и рат некад и сад
Новац и банке кроз историју

Проширивање
знања о развоју
војне технике и
променама у
начину ратовања
кроз историју.
Проширивање
знања о развоју
војске и начину
ратовања код
Срба кроз
историју.
Развијање
критичког става
према рату.

Проширивање
знања о улози
новца и банака у
економским
системима кроз
историју.
Усвајање знања
о улози новца и
банака у
свакодневном
животу некад и
сад.
Проширивање
знања о историји
новца и развоју
банкарства код
Срба.

уочи основна обележја ратова
р
и
војне организације и теххнике од
антике до савременог доб
ба;
разуме утицај научнотехнолошких достигнућаа на
промене у начину ратовања
вања кроз
историју;
уочи карактеристике разввоја
оружја и војне организаци
ције;
уочи основна обележја воојне
организације код Срба кро
роз
историју;
наведе и упореди карактееристике
ратовања у различитим
периодима;
разуме улогу појединца у рату
(војсковођа, официра, рег
егрута,
цивила);
аргументовано дискутујее о рату и
његовим последицама на живот
људи.
уочи основне карактерисстике и
функције новца од антик
ике до
савременог доба;
изведе закључак о улози
зи и
значају банака кроз истор
орију;
уочи основна обележја
историјата српског новц
ца и
банака кроз историју;
примени стечено знање о новцу и
банкама у свакодневном
м животу.

Војска, оружје и рат кроз историју (војничка опрема
– одећа, оклопи, штитови, оружје; родови војске,
опсадне справе, увежбавање ратничких вештина,
витешки турнири, мегдани, појава ватреног оружја
– од примитивних пушака аркебуза и мускета до
разорне артиљерије; увођење стајаће војске, развој
модерне војне стратегије и тактике – појава
генералштаба, униформе и војна одликовања; војно
образовање, живот војника у рату и миру; жене у
војсци; међународне конвенције о правилима
ратовања, највеће војковође).
Војска код Срба кроз историју (српска војска у
средњем веку – опрема, начин ратовања; Срби у
аустријској и османској војсци; војска устаничке
Србије; војна организација у XIX и XX веку у
српској и југословенској држави; војно образовање
– оснивање војне академије; српске и југословенске
војне униформе и одликовања).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
добро осмишљена питања наставника имају
подстицајну функцију за развој историјског
мишљења и критичке свести, не само у фази
утврђивања и систематизације градива, већ и
у самој обради наставних садржаја,
у зависности од циља који наставник жели
да оствари, питања могу имати различите
функције, као што су: фокусирање пажње на
неки садржај или аспект, подстицање
поређења, трагање за појашњењем,
настава би требало да помогне ученицима у
стварању што јасније представе не само о
томе шта се десило, већ и зашто се то десило
и какве су последице из тога проистекле,
у настави треба што више користити
различите облике организоване активности
ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад
у групи, радионице или домаћи задатак),

Нумизматика (као наука о постанку, развоју и
употреби кованог новца).
Новац и банке у садашњости (новац као мера
вредности, платежно средство и једно од обележја
самосталности државе; банка као предузеће које
тргује новцем; појмови – штедња, трезор, кредит,
камата, деоница, инфлација, дефлација;
фалсификовања новца, новац у савременом
потрошачком друштву…).
Новац и банке у прошлости (историјат новца и
банака – од старог века до данас; материјали од
којих је израђиван новац, историјски феномен
„кварења” новца; ликови и различити симболи на
кованом и папирном новцу...).
Новац у Србији некад и сад (историјат новца од
средњег века до данас; динар као званична валута
модерне Србије; мотиви на новчаницама; настанак
и развој Народне банке као прве финансијске
институције у Србији).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
да би схватио догађаје из прошлости, ученик
треба да их „оживи у свом уму”, у чему
велику помоћ може пружити употреба
различитих историјских текстова, карата и
других извора историјских података
(документарни и играни видео и дигитални
материјали, музејски експонати,
илустрације), обилажење културноисторијских споменика и посете установама
културе,
треба искористити и утицај наставе историје
на развијање језичке и говорне културе
(беседништва), јер историјски садржаји
богате и оплемењују језички фонд ученика,

Верски живот и обичаји кроз историју
Образовање и васпитање кроз историју

Проширивање
знања о
веровањима и
обичајима у
прошлости и
садашњости.
Уочавање
прожимања
веровања и
културе кроз
историју.
Сагледавање
сличности и
разлика у
веровањима и
обичајима некад
и сад.
Проширивање
знања о
веровањима и
обичајима код
Срба кроз
историју.

уочи основна обележја веровања
ве
од праисторије до саврем
меног
доба;
наведе и упореди каракттеристике
обичаја и веровања у раззличитим
периодима;
идентификуке сличности
ии
разлике у обичајима разли
личитих
верских заједница;
уочи утицај веровања и обичаја
о
на
културно стваралаштво;
разуме утицај и повезаност
п
верских институција и верског
живота кроз историју;
разуме утицај и повезаност
п
верских институцијаа и верског
живота код Срба кроз ист
сторију;
препозна и разуме основвне одлике
верског живота и оби
ичаја код
Срба кроз историју.

Веровања у старом Египту и Месопотамији
(загробни живот, балсамовање, хороскопи,
астрологија, обреди и ритуални предмети...).
Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта,
загробни живот, свештеници и свештенице,
приношење жртве боговима...).
Религије Далеког истока.
Верски живот и обичаји у средњем веку (главне
одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја
различитих верских конфесија – сличности и
разлике у веровањима и обичајима; обележавање
верских празника, страхови средњовековног човека).
Верски живот и обичаји у новом веку и савременом
добу (верски идентитет, сличности и разлике између
католика, протестаната, православаца, муслимана,
Јевреја; атеизам).

Продубљивање
знања о развоју
образовања кроз
историју.
Уочавање
сличности и
разлика у
образовању и
васпитању некад
и сад.
Разумевање
утицаја
привредног
развоја на
квалитет
образовања.
Продубљивање
знања о развоју
образовања код
Срба кроз
историју.

уочи основна обележја
образовања и васпитања од
о антике
до савременог доба;
опише развој система обра
бразовања
и васпитања кроз историјју;
опише развој система обра
бразовања
и васпитања код Срба кро
роз
историју;
упореди карактеристикее
образовања и васпитања у
различитим периодима;
изведе закључак о значајју
образовања и васпитања у животу
људи;
препозна међусобну услоовљеност
степена привредног развит
итка и
квалитета образовања.

Образовање и васпитање у старом веку (Египат,
Месопотамија, стара Грчка и Рим).
Образовање и васпитање у средњем веку (манастири
и
као центри писмености и образовања; оснивање
школа и универзитета, утицај цркве на образовање и
васпитање...).
Образовање и васпитање у новом веку и савременом
добу (појава штампарства и ширење писмености,
улога цркве и државе – појава световног и обавезног
образовања, школских уџбеника; положај ученика –
награђивање и кажњавање, одевање ученика...).
Образовање и васпитање код Срба (манастири као
центри писмености и образовања; значај Хиландара,
просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање
световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и
Београдског универзитета; један дан у школи,
школска слава, одевање ученика, школовање женске
деце; стипендирање ученика).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
у раду са ученицима неопходно је имати у
виду интегративну функцију историје, која у
образовном систему, где су знања подељена
по наставним предметима, помаже
ученицима да постигну целовито схватање о
повезаности и условљености географских,
економских и културних услова живота
човека кроз простор и време,
пожељно је избегавати фрагментарно и
изоловано учење историјских чињеница јер
оно има најкраће трајање у памћењу и
најслабији трансфер у стицању других знања
и вештина,
у настави треба, кад год је то могуће,
примењивати дидактички концепт
мултиперспективности,
одређене теме, по могућности, треба
реализовати са одговарајућим садржајима из
сродних предмета,
током рада са ученицима потребно је стално
правити поређења са савременим добом,
чиме се наглашава схватањe континуитета у
развоју друштва и богатство садржаја из
прошлости,
П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
задатак наставника је и да подстиче
осамостаљивање ученика у прикупљању и
сређивању историјских података, да их
усмерава на различите изворе информација
и подучава их како да се према њима
критички односе, чиме се негује
истраживачки дух и занимање за науку и
подстиче развој мишљења заснованог на
провереним чињеницама и аргументима,
овај предмет пружа велике могућности за
интеграцију школског и ваншколског знања
ученика, за излазак из оквира школских
уџбеника и учионица, укључивање родитеља
и суграђана који поседују знања, колекције,
књиге, филмове и другу грађу која може да
помогне у реализацији програма,
наставник треба да тежи комбиновању
различитих метода рада (кратка предавања,
гледање филмова, читање књига, дискусије,
анализа писаних извора, слика и
фотографија...),

Комуникације, путовања и туризам некад и сад
Друштвени и породични живот кроз историју

Уочавање
значаја
комуникација и
њиховог развоја
у историји
друштва.
Разумевање
утицаја
комуникација на
упознавање и
приближавање
држава, народа и
њихових
култура.

Продубљивање
знања о развоју
друштвеног и
породичног
живота кроз
историју.
Уочавање
сличности и
разлика у
друштвеном и
породичном
живота некад и
сад.
Проширивање
знања
о
друштвеном
и
породичном
животу код Срба
кроз историју.

опише развој комуникац
ција од
праисторије до савремен
ног доба;
наведе и упореди каракттеристике
комуникације у различити
тим
периодима;
изведе закључак о значаају
комуникације у животу људи
љ
кроз историју;
разуме последице развооја
модерних комуникацијаа;
изведе закључак о утицаају
развоја комуникација наа
интеграцију сваке нацијее и
друштва;
користи информације са
историјске карте и повеж
же их са
стеченим знањем о
комуникацијама;
уочи утицај комуникаци
ција на
приближавање држава, народа
н
и
њихових
култура.
идентификује основна об
бележја
друштвеног живота од ан
нтике до
данас;
идентификује основна об
бележја
породичног живота од ан
нтике до
данас;
наведе основна обележјаа
друштвеног живота код Срба
С
кроз
историју;
наведе основна обележјаа
породичног живота код Срба
С
кроз
историју;
упореди карактеристикее
друштвеног и породичноог живота
у различитим периодима;;
уочи сличности и разликке у
начину обележавања праззника
кроз историју;
истакне одлике друштвен
ног и
породичног живота данас
ас у
односу на раније епохе.

Комуникације, путовања и туризам кроз историју
(утицај трговине и војних похода на развој
комуникација; ходочашћа – света места, мисионари;;
значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског,
телефонског, железничког, аутомобилског и
авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине
и новинарство, Интернет, откривање нових
дестинација, гостионице и хотели, бање).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
у извођењу наставе самостално
истраживање ученика је најважније, без
обзира на изабране методе рада, а
наставникова је улога да организује наставу,
пружи помоћ ученицима у раду (од давања
информација до упућивања на изворе
информација) и да подстиче интересовање
ученика за предмет,
у припреми и реализацији часова
наставницима може користити следећа
литература:
Д. М. Ацовић, Хералдика и Срби, Београд
2008.
Д. Бабац, Специјалне јединице југословенске
војске у Априлском рату, Београд 2006.
Д. Бабац, Ч. Васић, М. Марковић,
Црногорска војска 1896–1916, Београд 2007.
Д. Бандић, Народна религија Срба у 100
појмова, Београд 2004.

Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе,
плес уз музику, музички инструменти, позориште,
маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери,
путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у
доба Шекспира и Молијера, настанак опере,
књижевне дружине и читалишта, концерти,
биоскопи, игре на срећу, савремена популарна
музика).
Друштвени живот код Срба кроз историју (основни
празници и њихов значај; утицај политичких
прилика на празнике и празновања, радни и
нерадни дани; различити облици друштвених
активности на селу и у граду...).
Породични односи од антике до данас (положај
мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос
према старијима, породични празници,
традиционални и модерни погледи на породицу;
промене у односима међу половима...).
Породични односи код Срба кроз историју (положај
мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос
према старијима, породични празници – крсна
слава...)

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
В. Бикић, Средњовековно село, Београд
2007.
М. Благојевић, Србија у доба Немањића,
Београд 1989.
С. Бојанин, Забаве и светковине у
средњовековној Србији (од краја XII до краја
XV века), Београд 2005.
Е. Бухари, Наполеонова гардијска коњица,
Београд 2006.
А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске
династије, Нови Сад 2001.
П. Вилар, Злато и новац у повијести 1450–
1920, Београд 1990.
А. Вулетић, Ј. Мијаиловић, Између посела и
балова. Живот у Србији у 19. веку, Београд
2005.
Р. Вучетић, Престоница независне Србије
(1878–1918), Београд 2008.
К. Гравет, Витезови, Београд 2006.
С. Димитријевић, Средњовековни српски
новац, Београд 1997.

Фотографија, филм, радио и телевизија кроз историју
Брига о телу и здрављу кроз историју

Проширивање
знања о развоју
фотографије,
филма, радија и
телевизије кроз
историју.
Разумевање
утицаја
фотографије,
филма, радија и
телевизије на
друштвени,
политички и
културни живот.
Проширивање
знања о развоју
фотографије,
филма, радија и
телевизије у
Србији.
Уочавање
значаја
фотографије,
филма, радија и
телевизије као
историјских
извора.
Продубљивање
знања о развоју
здравствене
културе кроз
историју.
Уочавање
утицаја
економског и
културног
развитка на
степен
здравствене
културе.
Проширивање
знања о развоју
здравствене
културе код
Срба.

уочи основна обележја раазвоја
фотографије, филма, ради
ија и
телевизије кроз историју;;
изведе закључак о значајју
фотографије, филма, ради
ија и
телевизије у животу појед
единца и
читавог друштва;
изведе закључак о значајју
фотографије, филма, ради
ија и
телевизије као историјски
их
извора;
опише развој фотографије
је, филма,
радија и телевизије у Срб
бији;
разуме последице развојаа
фотографије, филма, ради
ија и
телевизије.

Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као
техничких достигнућа, начина уметничког
изражавања, средстава масовне комуникације,
сазнавања и образовања, и као историјских извора).
Фотографија, филм, радио и телевизија кроз
историју (развој – оптичка сочива, дагеротипија,
мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне
слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска
пројекција, филм као извор информација о
догађајима; филм као масовна забава и индустрија;
почетак ере звучног филма, појава анимираних
филмова; појава колор филмова; филмски
фестивали и награде; оснивање радио-станица,
појава телевизије; превласт телевизије над другим
медијима у другој половини XX века; примери
злоупотребе фотографије, филма, радија и
телевизије у XX веку).
Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији
некад и сад (делатност дворског фотографа
Анастаса Јовановића, породични фото-албуми, прва
филмска пројекција у Србији 1896, први српски
филмови и биоскопи; почетак рада прве радиостанице – Радио Београда 1929, јавна демонстрација
телевизије на сајму у Београду 1939, тајно праћење
програма Радио Лондона за време окупације,
оснивање Телевизије Београд 1958, кућни радио и
ТВ апарати као показатељи животног стандарда).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини
Југославији 1918–1941, I–III, Београд 1996. А.
Ђуровић, Модернизација образовања у
Краљевини Србији 1905–1914, Београд 2004.
Историја приватног живота, I-V,
приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, Београд
2000–2004.
М. Јовановић-Стојимировић, Силуете
старог Београда, Београд 2008.
Д. Косановић, Почеци кинематографије на
тлу Југославије 1896–1918, Београд 1985.
Лексикон српског средњег века, приредили
С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999.
П. J. Марковић, Београд 1918–1941, Београд
1992.
П. J. Марковић, Београд између Истока и
Запада 1948–1965, Београд 1996.
П. J. Марковић, Трајност и промена.
Друштвена историја социјалистичке
свакодневице у Југославији и Србији, Београд
2007.
М. Милићевић, Грб Србије: развој кроз
историју, Београд 1995.
Ј. Миодраговић, Народна педагогија у Срба
или како наш народ подиже пород свој,
Београд 1914.

уочи основна обележја развоја
здравствене културе од ан
нтике до
данас;
уочи основна обележја развоја
р
здравствене културе код
д Срба
кроз историју;
наведе и упореди различи
ите
методе лечења кроз истор
орију;
разуме повезаност степен
на
економског и културног развитка
р
и здравствене културе;
разуме значај хуманитарн
арних
организација и њиховог деловања.
де

Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести
људи, хигијенски услови, епидемије, развој
медицине, медицински инструменти, лекови и
лековито биље, здравствене установе – манастирске
болнице, санаторијуми, стационари, домови
здравља, апотеке; начини здравствене заштите и
превентиве, хуманитарне организације).
Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних
услова и хигијенских прилика на појаву болести;
најчешће болести и епидемије, народна медицина и
надрилекарство, манастирске болнице; прве
болнице и лекари, отварање болница у Србији у
време кнеза Милоша, оснивање Медицинског
факултета у Београду...).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на
ст а ве :
Д. Мрђеновић, А. Палавестра, Д. Спасић,
Родословне таблице и грбови српских
династија и властеле, Београд 1987.
Образовање код Срба кроз векове, Београд
2001.
Е. Пирсон, Стара Грчка, Београд 2006. Р.
Плат, Свет филма, Београд 2006.
Приватни живот у српским земљама
средњег века, приредиле С. МарјановићДушанић и Д. Поповић, Београд 2004.
Приватни живот у српским земљама у
освит модерног доба, приредио А. Фотић,
Београд 2005.
Приватни живот код Срба у деветнаестом
веку. Од краја осамнаестог века до Првог
светског рата, приредили А. Столић и
Н. Макуљевић, Београд 2006.

Грбови и заставе некад и сад
Спорт некад и сад

Продубљивање
знања о развоју
грбова и застава
и њиховом
значају у
историји.
Упознавање са
развојем, улогом
и значајем
грбова и застава
у прошлости
српског народа.

уочи основна обележја раазвоја
грбова и застава кроз ист
сторију;
уочи основна обележја развоја
р
грбова и застава код Срба
ба кроз
историју;
изведе закључак о значајју грбова
и застава кроз историју;
наведе најчешће хералди
ичке
симболе;
опише изглед и пореклоо
савременог српског грба и
заставе.

Проширивање
знања о развоју
спортског
живота кроз
историју.
Уочавање
сличности и
разлика у
спортским
играма и
надметањима
некад и сад.
Проширивање
знања о развоју
спортског
живота код
Срба.

уочи основна обележја сп
порта од
антике до савременог доб
ба;
разуме улогу и значај спор
орта у
људском друштву;
именује и опише спортскке
дисциплине заступљене на
н
античким Олимпијским играма;
и
наведе и упореди карактееристике
спортских надметања у
различитим периодима;
опише развој спортског живота
ж
код Срба.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и књижевност
Географија
Грађанско васпитање
Верска настава Ликовна
култура Музичка култура

Улога и значај грбова и застава (као симбола
државе, нације, владара, војске, града, установе,
предузећа, политичке организације, спортског
друштва...; појава грбова у XII веку – породични
грбови на штитовима као начин распознавања
витезова на турнирима и у ратним походима;
грбови на заставама, новцу, печатима, поштанским
маркама, споменицима, шлемовима...; најчешћи
хералдички симболи; појава првих застава –
вексилум – застава римских царева, лабарум –
застава Константина Великог; основни елементи
застава).
Грбови и заставе у прошлости српског народа
(порекло савременог српског грба и заставе, значење
четири оцила, најчешћи хералдички симболи на
грбовима српских нововековних и средњовековних
држава и династија и властелинских породица –
двоглави бели орао Немањића, Лазаревића,
Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша,
лав Бранковића и Петровића- Његоша, вук Балшића,
љиљани Котроманића...).
Улога и значај спорта од антике до савременог доба
(спорт као део бриге о здрављу и као забава; спорт
и Олимпијске игре у античкој Грчкој као основ
спортских игара савременог доба; спортска
надметања кроз историју – најпопуларнији
спортови, аматерски и професионални спорт,
модерне Олимпијске игре).
Спорт код Срба кроз историју (народне и пастирске
игре као прва спортска надметања, прва спортска
друштва, оснивање Српског олимпијског клуба
1910, учешће на међународним такмичењима и
велики успеси, спортска друштва и клубови;
савремени спорт и спортски живот).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на
ст а ве :
Приватни живот код Срба у двадесетом
веку, приредио М. Ристовић, Београд 2007.
Р. Радић, Страх у позној Византији I-II,
Београд 2000.
Р. Радић, Византија – пурпур и пeргамент,
Београд 2006.
Р. Радић, Цариград – приче са
Босфора, Београд 2007.
Службено одело у Србији у 19. и 20. веку,
Београд 2001.
Д. Стојановић, Калдрма и асфалт.
Урбанизација и европеизација Београда
1890–1914, Београд 2008.
Ж. Стојановић, Папирни новац Србије и
Југославије, Београд 1996.
Н. Томас, Д. Бабац, Армије на Балкану 1914–
1918, Београд 2006.
Џ. Харт, Стари Египат, Београд 2006.
Ф. Џајс, Витезови кроз историју, Београд
2003.ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
П репо
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у средњовековном
граду, Београд 2004.Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот
у средњовековном замку, Београд 2005.
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у средњовековном
селу, Београд 2006.
С. Џејмс, Стари Рим, Београд 2006.

СТРАНИ ЈЕЗИК I

Циљ предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости
и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику.
Годишњи фонд часова: 70
Разред: први
ЦИЉ

Разумевање на
слух
Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању да:

- Разуме реченице, питања и
упутства из свакодневног говора
(кратка упутства изговорена споро
и разговетно)
- Разуме општи садржај краћих,
прилагоёених текстова (рачунајући
и стручне) после неколико слушања
или уз помоћ визуелних ефеката (на
упутствима, ознакама, етикетама)
- Разуме бројеве (цене, рачуне,
тачно време)

ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
( организација времена,
послова, слободно време )
 Храна и здравље
( навике у исхрани,
карактеристична јела и пића у
земљама света )
 Познати градови и њихове
знаменитости
 Спортови и позната спортска
такмичења
 Живот и дела славних људи
ХХ века (из света науке,
културе )
 Медији (штампа, телевизија )
 Интересантне животне приче
и догаёаји
 Свет компјутера распрострањеност и примена

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање,
растанак; формално,
неформално, специфично по
регионима)
3. Идентификација и именовање
особа, објеката, боја, бројева
итд.)
4. Давање једноставних упутстава
и команди
5. Изражавање молби и
захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и
недопадања
9. Изражавање физичких сензација
и потреба
10. Исказивање просторних и
временских односа

Разумевање
прочитаног
текста
Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова

Усмена
продукција
Оспособљавање
ученика за
кратко
монолошко
излагање на
страном језику

- У непознатом тексту препознаје
познате речи, изразе и реченице
(нпр. у огласима, на плакатима)
- Разуме општи садржај и смисао
краћих текстова (саопштења,
формулара са подацима о некој
особи, основне команде на
машинама/компјутеру, декларације
о производима, упутства за
употребу и коришћење)
- Употребљава једноставне изразе и
реченице да би представио
свакодневне, себи блиске личности,
активности, ситуације и догаёаје







11. Давање и тражење информација
и обавештења
СТРУЧНЕ ТЕМЕ
12. Описивање и упореёивање лица
и предмета
13. Изрицање забране и реаговање
Алати, машине и уреёаји у
на забрану
производњи и преради меса
Производња, обрада, прерада 14. Изражавање припадања и
поседовања
и продаја меса
15. Скретање пажње
Осигурање и контрола
16. Тражење мишљења и
квалитета производње меса
изражавање слагања и
Пословна комуникација и
неслагања
организација рада у
17. Тражење и давање дозволе
сопственој месари
18. Исказивање честитки
Праћење новина у области
19. Исказивање препоруке
производње меса
20. Изражавање хитности и
обавезности
21. Исказивање сумње и
несигурности

Писмена
продукција
Оспособљавање
ученика за
писање краћих
текстова
различитог
садржаја

Интеракција
Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука

Медијација
Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних
текстова

- Пише кратке поруке релевантне за
посао (место, термини састанка)
- Пише краћи текст о себи и свом
окружењу
- Попуњава формулар где се траже
лични подаци

- На једноставан начин се
споразумева са саговорником који
говори споро и разговетно
- Поставља једноставна питања у
вези са познатим темама из живота
и струке као и да усмено или
писмено одговара на иста (бројеви,
подаци о количинама, време, датум)
- Напише кратко лично писмо,
поруку, разгледницу, честитку

- На овом нивоу није предвиђена

Знања о језику
Оспособљавање
ученика за
употребу језика
у складу са
језичким
нормама
Медијска
писменост
Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима

- Препознаје и правилно користи
основне фонолошке (интонација,
прозодија, ритам) и
морфосинтаксичке категорије
(именички и глаголски наставци,
основни ред речи)

- Користи садржаје медијске
продукције намењене учењу
страних језика (штампани медији,
аудио/видео записи, компакт диск,
интернет итд.)

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I.

РЕЧЕНИЦА

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу.
Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.
Tag questions
Индиректни говор
а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
- Yes/No питања
- “WH” питања
-

II.

ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан

-

Обновити употребу одреёеног и неодреёеног члана
Нулти члан уз градивне и апстрактне именице
2. Именице

-

Множина именица – обновити
Изражавање припадања и својине – саксонски генитив

3. Заменички облици а) Заменице
- Личне заменице у функцији субјекта и објекта
- Показне заменице
б) детерминаотри
- Показни детерминаотри
- Неодреёени детерминатори

- Присвојни детерминатори
-

-

4. Придеви
Обновити компарацију придева
5. Бројеви
Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори

III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
- Обновити глаголске облике предвиёене програмом за основну школу
- Модални глаголи: may can, must
- Пасивне конструкције – садашње време/прошло – the Simple present/past (прошло време рецептивно)
2. Прилози, извоёење прилога и употреба
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Mорфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Одреёени и неодреёени члан. Основна употреба.
Члан спојен с предлозима: di, a, da, in, su и con.
Одреёени члан уз основне и редне бројеве.
Именица
Род именица. Правилна множина именица. Множина именица на: -co, -go, -ca, -ga.
Најчешћи примери неправилне множине: именице које се завршавају на консонант (il bar, i bar), именице које се завршавају на наглашени вокал (la
città, le città), скраћене именице (la foto, le foto), једносложне именице (il re, i re), именице које се завршавају на i (la tesi, le tesi).
Заменице
Личне заменице у служби субјекта ( io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro).
Наглашене личне заменице у служби објекта (me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro)
Присвојне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro).
Показне заменице (questo, quello). Упитне заменице (
chi? i che?/ che cosa?) Неодрёене заменице (ognuno i
qualcuno).
Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју. Описни придеви buono i bello; неодреёени придев tutto.
Придеви на – co (bianco, simpatico), -go (largo, analogo)
Присвојни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Употреба члана уз присвојне придеве.
Морфолошке одлике придева questo, quello, bello i buono.
Неодреёени придеви ogni и qualche.
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.
Бројеви: основни бројеви, редни бројеви. Употреба основних и редних бројева при означавању датума.

Глагол
Садашње време (Indicativo Presente) глагола све три коњугације. Садашње време неправилних глагола: essere, avere,
andare, dare, fare,
bere, venire, stare, uscire, dire, tenere.
Садашње време модалних глагола volere, dovere, potere, sapere.
Употреба глагола piacere.
Партицип прошли и прошло свршено време Passato prossimo: прелазних и непрелазних глагола; неправилних глагола.
Будуће време (Futuro semplice) глагола с правилним и неправилним основама.
Предбудуће време (Futuro anteriore).
Прилози

Врсте прилога: за начин, место и време
Прилошке речце ci и vи.
Предлози

Прости предлози dи, a, da, иn, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. Предлози dentro, fuorи, sotto, sopra, davantи, dиetro.

Синтакса
Проста реченица: потврдна, упитна, одрична. Tu seи иtalиano. No, иo non sono иtalиano. (Tu) seи иtalиano?
Сложена реченица:
Adesso non lavoro pиù, ma ho pиù tempo per leggere e scrиvere e gиocare con и mиeи nиpotи.
Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби. Nel lиbretto cи sono nomи deи professorи e altre иnformazиonи utиlи.

Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседовање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и, касније,
једнојезичног), дати основне податке о речничкој литератури одговарајућег квалитета. Подстицати га на контакт са писаном литературом,
електронским садржајима и сл.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Именице
Усвајање рода, броја и падежа именица уз помоћ детерминатива и наставака. Номинатив, датив и акузатив једнине и множине са
одговарајућим предлозима и без њих. Саксонски генитив.
Детерминаитви
Усвајање детерминатива као одреднице рода, броја и падежа именица (одреёени неодреёени, показни, присвојни, квалификативни,
неодреёени)
Заменице
Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу једнине и множине. Присвојне и показне заменице као детерминативи уз именицу.
Деклинација неодреёене заменице jemand, niemand, etwas, nichts
Придеви
Придеви у саставу именског предиката и у атрибутивној функцији (више рецептивно него продуктивно). Пореёење придева, описна
компарација са ebenso....wie, nicht so .....wie
Бројеви
Основни и редни бројеви
Предлози
Предлози са дативом, акузативом, дативом и акузативном
Глаголи
Презент и футур јаких, слабих, помоћних, рефлексивних, сложених и модалних глагола. Перфект и претерит најфреквентнијих глагола
Реченице
Независно сложене реченице (und, aber, oder, denn, darum, deswegen )
Зависно сложене – узрочне (weil), временске (wenn, als, während, bis), концесивне (obwohl), релативне

РУСКИ ЈЕЗИК
Реченица
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.
Именице
Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на –а, -я,
-ья, -е: города, учителя, деревья, граждане.
Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя. Именице
плуралиа тантум (рецептивно).
Обнављање и систематизација основних именичких промена.
Заменице
Обнављање и систематизација заменица обраёених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).
Придеви
Промена придева
Пореёење придева типа: страший, младаший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худишй.
Рекција придева: уочавање разлика измеёу руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).
Бројеви
Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у
најчешћим структурама за исказивање времена с предлозима: с – до, с – по, от – до, к идр. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном
стилу.
Глаголи
Најчешће алтернације oснове у презенту и простом и будућем времену. Творбс вида помоћу префикса, суфикса и основе.
Глаголи кретања: кретање у одреёеном правцу, неодреёено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обраёених глагола
кретања (идти – ходить, ехать – ездить, бегать – бежать, плыть – плавать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, везти – возить).
Рекција глагола: уочавање разлика измеёу руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем – чем, напоминать о ком исл).
Прилози
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Пореёење прилога.

Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби
одвајања од места и узрока, из-под с генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибутској,
просторној и узрочној одредби исл).
Везници
Најфреквентнији прости везници у независо сложеним и зависно слжоженим реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так
как, перед тем как исл).
Реченични модели
Субјекатско – предикатски односи
Реченицве са именским предикатом
1) копуле: быть, стать, являться
Его отец был врачом, а он станет инженером. Это
утверждение является спорным.
2) отсутство копуле
Его брат токарь по металлу. Она сегодня
весѐлая.
Он сильнее всех.
Временски односи
Реченице с одредбом
1) изражене прилогом
Я пришѐл раншьше тебя.
2) изражене зависним падежом
Они вернулись к вечеру (к трѐм часам). Я сегдона
работал с пяти до семи часов.
Начински односи
Реченице са одредбом израженом прилогом
Он хорошо говорит по-русски. Он пишет более
красиво, чем ты. Она поѐт красивее всех.

Узрочни односи
Реленице са одредбом израженом зависним падежом.
Он не приехал в срок по болезни.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Пасивне конструкције
est + партицип перфекта
Финалне реченице са употребом pour + inf.
Питања:
Qui est-ce qui/que
Qu'est-ce qui/que
Que;
Индиректна питања
Негација
pas du tout, non plus, personne
Казивање претпоставке
si + имперфект/кондиционал
Казивање времена
avant de, quand
Казивање жеље, воље, намере a)
субјунктивом б) инфинитивом Одредбе за
време
- дани у недељи, prochain/dernier; il y a/dans; pendant/depuis;
Поређење придева
Одредбе за начин
Изрази за меру и количину
une douzaine, une centaine, un tas de, pas mal de, environ... и сл.
Слагање времена - само са индикативом, и то:
рrésent - présent (истовремена радња); рrésent - рassé composé (пре); рrésent - futur (после)
Именичка група
Слагање детерминаната и именица у роду и броју; разлике у изговору (где постоје) и разликовање наставака у тексту.
les déterminants interrogatifs - exclamatifs – relatifs; les déterminants indéfinis Наставци именица и придева
teur/trice; al/aux, ail/aux и неки изузеци на -s), ou -s/x
Глаголска група

Субјунктив презента - објаснити принцип творбе, а примењивати само у датим реченичним моделима.
Слагање партиципа перфекта са субјектом

ШПАНСКИ ЈЕЗИК Именичка
група
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање придева уз именицу, неодреёени детерминативи ( alguno, ninguno, todo,
cualquiera ) у различитим значењима.
Tráeme algún libro de García Márquez. Todas las
mañanas, todo el mundo…
Un muchacho cualquiera…
Морфеме типичне за мучки и женски род именица и придева
muchacho/muchacha actor/actriz
trabajador/trabajadora
generoso/generosa
као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода,
violinista, cantante, interesante, verde…
Глаголска група
Облици индикатива: сва глагоска времена савладана у основној школи примењивати и препознавати у тексту/говору.
Питања са упитним речима:
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc.
Индиректна питања
¿ Sabes si ha llegado ?
Pregúntale si ha cogido la tarjeta. Yo te pregundo
que has comprado.

Негација
Nada, nadie, ningun ( o/a ), nunca, tampoco.
¿ Ha venиdo alguien ? – No, no ha venido nadie./ Nadie ha venido. No me gusta
esta película. – A mí tampoco.

Промена значења придева у зависности од позиције уз именицу
Un hombre grande / Un gran hombre.
Казивање времена и одредбе за време
Дани у недељи, mañana, ayer, pasado/próxиmo, que viene, durante, después de, antes de, cuando, hace…, dentro de…
Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva.
¿ Cuándo lo viste ? Lo vi cuando regresé de viaje.
El lunes que viene, El domingo pasado, Salió hacetreinta mиnutos… regresa dentro de una hora…
Одредбе за начин
Прилози на –mente и прилошке конструкције
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado.
Изрази за меру и количину
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o menos…
¿ Cuántos estudiantes han visto este programa ? – Más o menos, treinta.
Ортографија
Интерпункција – основна правила ( са акцентом на облике који не постоје у српском језику).
Писање великог слова.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног језика
у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, одн. прилагоёавање говорне
делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту употребе језика, одн. на значењу језичке
поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа ; претпоставља да се знања ученика мере прецизно дефинисаним релативним, а не
толико апсолутним критеријумима тачности.
Један од кључних елемената комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира
на групном или индивидуалном решавању проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задацима
увек су јасно одреёени контекст, процедура и циљ, чиме се унапреёује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за било које
учење језика.
Такозвана комуникативно-интерактивна парадигма у настави страних језика, измеёу осталог, укључује и следеће компоненете:
 усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину
 поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности
 наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја
 ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину
 уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала,
поготову кад је реч о стручним темама
 учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке и то у мери у којо је неопходно
како би користио језик да буде информисан и оспособљен за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику. Тај сегмент
наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током четворогодишњен образовања мора да буде јасно дефинисан и у
складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да стручна тематика која се обраёује на страном језику прати исходе
појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Тај део језика струке се много више огледа у рецептивним вештинама него у
продуктивним јер је сврха учења страног језика да се ученици оспособе у првој линији да прате одреёену стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се
препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти,
декларације, краћи стручни текстови

чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл. Веома је
битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку; она упућује на то да одреёене текстове у зависности од тежине и
важности информација које он носи треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на
строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације
(поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе).

СТРАНИ ЈЕЗИК I
Годишњи фонд часова:

68

Разред:

други

ЦИЉ

СЛУШАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

ИСХОДИ НА КРАЈУ
ДРУГОГ РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању
да:
 разуме краће исказе који
садрже фреквентне речи и
структуре (информације о
личностима, послу,
породици, куповини,
школи, ближем
окружењу)
 разуме најбитније
информације у кратким и
једноставним
обавештењима (преко
разгласа, на улици,на
шалтеру) и правилно их
користи

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
 Свакодневни живот ( комуникација меёу
младима, генерацијски конфликти и
начини превазилажења, меёувршњачка
подршка )
 Образовање
 (образовање у земљама чији се језик учи,
школовање које припрема за студије или
свет рада, образовање за све )
 Познати региони у земљама чији се

језик учи, њихова обележја
 Културни живот (манифестације које

млади радо посећују у земљи и
земљама чији се језик учи, меёународни
пројекти и учешће на њима)
 Заштита човекове околине (акције на
нивоу града, школе, волонтерски рад)
 Медији (штампа, телевизија, електронски
медији )
 Интересантне животнеприче и догаёаји
 Свет компјутера
( млади и друштвене мреже )
СТРУЧНЕ ТЕМЕ
Као у првом разреду

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање,
растанак;
формално, неформално,
специфично
по регионима)
3. Идентификација и именовање
особа,
објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних
упутстава и
команди
5. Изражавање молби и
захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и
негирање
8. Изражавање допадања и
недопадања
9. Изражавање физичких
сензација и
потреба
10. Исказивање просторних и
временских

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Комуникативна настава страних
језика подразумева поимање
језика као средства комуникације;
инсистира на употреби циљног
језика у учионици у добро
осмишљеним контекстима од
интереса за ученике;
претпоставља примену тзв. Teacher
talk, одн. прилагоёавање говорне
делатности наставника
интересовањима и знањима
ученика; инсистира на
комуникативном аспекту употребе
језика, одн. на значењу језичке
поруке, а не толико на
граматичној прецизности исказа ;
претпоставља да се знања ученика
мере прецизно дефинисаним
релативним, а не толико
апсолутним критеријумима
тачности.

ЧИТАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова

 чита и разуме различите
врсте кратких и
прилагоёених текстова (
једноставнија лична /
пословна писма,
позивнице, термини,
проспекти, упутства,
огласи) препознајући
основна значења и
релевантне детаље
 открива значење
непознатих речи на
основу контекста и /или
помоћу речника
 уочи предвидљиве
информације ( кад, где,
ко, колико) у
свакодневним текстовима
( рекламе, огласи,
јеловници, проспекти) као
и једноставнијим
стручним текстовима
(
формулари, шеме,
извештаји)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I. РЕЧЕНИЦА
- Систематизација свих типова упитних
реченица
- Директна и индиректна питања
- Индиректни говор: рецептивно и
продуктивно
а) изјаве и питања– без промене глаголског
времена (глагол главне реченице у једном
од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
- Индиректни говор: само рецептивно
а) изјаве са променом глаголских времена
- Одреёене релативне клаузе
- Сложене реченице: временске клаузе,
узрочне клаузе , допусне клаузе
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
- Разлике измеёу одреёеног и неодреёеног
члана у ширем контексту
2. Именице
Бројиве и небројиве именице
3. Заменички облици
а) Заменице
- Личне заменице у функцији субјекта и
објекта
- Показне заменице
- Односне заменице
б) детерминатори
- Показни детерминаотри
- Неодреёени детерминатори
- Присвојни детерминатори

11. Давање и тражење
информација и
обавештења
12. Описивање и упореёивање
лица и
предмета
13. Изрицање забране и
реаговање на
забрану
14. Изражавање припадања и
поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и
изражавање
слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и
обавезности
21. Исказивање сумње и
несигурности

Један од кључних елемената
комуникативне наставе је и
социјална интеракција кроз рад у
учионици. Она се базира на
групном или индивидуалном
решавању проблема, потрази за
информацијама и мање или више
комплексним задацима. У тим
задацима увек су јасно одреёени
контекст, процедура и циљ, чиме
се унапреёује квантитет језичког
материјала који је неопходан
услов за било које учење језика.
Такозвана комуникативно
интерактивна парадигма у настави
страних језика, измеёу осталог,
укључује и следеће
компоненете:
 усвајање језичког садржаја кроз
циљано и осмишљено
учествовање у друштвеном чину
 поимање наставног програма као
динамичне, заједнички
припремљене и ажуриране листе
задатака и активности
 наставник је ту да омогући
приступ и прихватање нових
идеја
 ученици се третирају као
одговорни, креативни, активни
учесници у друштвеном чину
 уџбеници су само један од
ресурса; осим њих препоручује
се и примена других извора
информација и дидактичких
материјала, поготову кад је реч о
стручним темама

ГОВОР
Оспособљавање
ученика за
кратко
монолошко
излагање и за
учешће у
дијалогу на
страном језику

ИНТЕРАКЦИЈА
Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука

 описује ситуације, прича
о дога ёајима и
аргументује ставове
користећи једноставне
изразе и реченице
 води једноставне
разговоре ( телефонира),
даје информације и
упутства, уговара
термине реагује учтиво
на питања , захтеве,
позиве, извињења
саговорника



комуницира у
свакодневним
ситуацијама и
размењује
информације, блиске
његовим
интересовањима
(писмено и усмено)

4. Придеви
- Обновити компарацију придева
- too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
- Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
- Обновити разлику у употреби Present
Simple, Present Continutous; Past Simple,
Past Continuous
- Обновити све употребе Present Perfect
- Used to
- Начини изражавања будућности, планова
у будућности (going to, will)
- Модални глаголи: should, must, will, may,
might
- Пасивне конструкције – садашње и
прошло време – the Present Simple, Past
Simple (продуктивно и рецептивно),
- Present perfect passive (рецептивно)
3. Предлози и најчешћи прилози за
оријентацију у времену и простору.
4. Први кондиционал (рецептивно и
продуктивно)ч други кондиционал
(рецептивно

 учионица постаје простор који је
могуће реструктурирати из дана
у дан
Важан циљ у учењу страног језика
у средњим стручним школама је
овладавање језиком струке, и то у
оноликој мери која је неопходна
да се језик користи ради
информисаности и
оспособљености за једноставну
комуникацију у усменом и
писаном облику на страном
језику. Тај сегмент наставе
страног језика који се
прогресивно увећава од 20 до 50%
током четворогодишњег
образовања мора да буде јасно
дефинисан и у складу са исходима
везаним за квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика
која се обраёује на страном језику
прати исходе појединих стручних
предмета и буде у корелацији са
њима. Реализација наставе језика
струке се много више огледа у
развијању рецептивних вештина
него продуктивних јер је сврха
учења страног језика, у првој
линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате
одреёену стручну литературу у
циљу информисања, праћења
иновација и достигнућа у области
струке, усавршавања и
напредовања.

МЕДИЈАЦИЈА



Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних текстова

Медијска
Писменост
Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима



преводи усмено или
писмено кратке поруке
у складу са потребама
комуникације

аргументује свој став о
медијском тексту

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
1. Именице
Властите
именице
и
заједничке,
одговарајући род и број са детерминативом:
Annа, Pietro, Belgrado, Roma, Signor Bianchi,
Signora Bianchi, i miei genitori, il nostro
paese, questa casa, l’Italia, la Serbia, il
Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i
miei genitori, mia madre, ll loro padre, il
nostro paese, i vostri figli, questo studente,
questa ragazza, quell’amico, quella casa,
итд.
Системски
приказ
морфолошких
карактеристика.
2.
Члан.
Употреба
члана.
Систематизација.
Облици одреёеног и неодреёеног
члана. Основна употреба.
Слагање одреёеног и неодреёеног члана са
именицом или придевом.
Члан спојен с предлозима di, a, da,
in, su i con.
Одреёени члан испред датума: Oggi è il
25 novembre. Испред имена дана у неделји
Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì
e il giovedì.
Употреба члана уз властита имена,
географске појмове, имена градова и
држава, презимена.
Партитивни члан као суплетивни облик
множине неодреёеног члана (Ho un amico
italiano: Ho degli amici italiani.).
Употреба члана уз присвојни придев и
именице које исказују блиско сродство (Mia
sorella si chiama Ada. Domani andiamo a
Roma con i nostri nonni).

Стога је спектар текстова који се
препоручују велики: шематски
прикази, упутства о примени
апарата, инструмената или пак
материјала, хемикалија, рецепти,
декларације, краћи стручни
текстови чији је садржај
релевантан за тематске садржаје
стручних предмета, извештаји,
каталози, програми сајамских
активности и сл. Веома је битно у
раду са таквим текстовима
одредити добру дидактичку
подршку. Добро осмишљени
налози упућују на то да одреёене
текстове, у зависности од тежине
и важности информација које они
носе, треба разумети глобално,
селективно или пак детаљно.
Продуктивне вештине треба
ограничити на строго
функционалну примену реалну за
захтеве струке. То подразумева
писање кратких порука, мејлова у
оквиру пословне комуникације
(поруџбенице, рекламације,
захтеви, молбе) и воёење усмене
комуникације која омогућава
споразумевање на основном нивоу
било у директном контакту са
саговорником или у телефонском
разговору.

Положај члана и предлога уз неодреёени придев tutto.
Партитивни члан.
Mangio delle mele. Изостављање у
негацији. Non mangio pane. Употреба предлога di уз изразе
који изражавају одреёену количину. Prendo un bicchiere
d’acqua minerale.
3. Заменице
Личне заменице у служби субјекта.
Наглашене личне заменице у служби објекта.
Наглашене личне заменице у служби директног i
indirektnog објекта.
Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro
a Luigi. Glielo compro.
Присвојне заменице. Показне заменице (questo,
quello).
Упитне заменице chi? i che?/ che cosa? Неодреёене заменице
придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa,
qualcuno, qualche, alcuni)
Релативне заменице (che, cui, il quale/la
quale)
4. Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду
и борју. Описни придеви buono и bello; неодреёени придев
tutto. Посебне карактеристике придева santo и grande
Компарација придева: Maria è più alta di Marta. Noi
siamo più veloci di voi. Maria e’ la piu’ alta della classe.
Апсолутни суперлатив Maria è
bellisima.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива
(релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono,
cattivo.

Разлика у значењу измеёу аналитичких и синтетичких
облика компаратива и супетлатива (più grande : maggiore;
più buono : migliore).
Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне
придеве.
Показни придеви: questo, quello.
Назив боја, морфолошке особености придева viola,
rosa, blu, arancione.
Главни бројеви (преко 1000) и редни (до
20). Редни бројеви.
5. Предлози
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и
њихова основна употреба. Предлози dentro, fuori, sotto, sopra,
davanti dietro.
Употреба предлога di (Marco finisce di fare i compiti. La
mamma dice di non fare tardi), a (Vado a giocare. Sei bravo a
pattinare. Usciamo a giocare con gli amici.), da Vengo da
Belgrado. Andiamo dai nonni, in (vado in
Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testa)
6. Глаголи
Садашње
време
(Presente
Indicativo)
Императив (Imperativo), заповедни начин.
Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! Non tornare
tardi ! Non andate via senza di me. Prego Signora, entri! Mi
dia un etto di prosciutto e tre tosette, per favore Повратни
глаголи.
Употреба глагола piacere.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних
глагола: Ho comprato un chilo di pesche. Sono andata alla
stazione. Перфект модалних глагола volere, dovere, potere,
sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli
in italiano.

Кондиционал презента (Condizionale Presente): Vorrei un chilo
di mele, per favore ! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano ?
Футур правилних и неправилних глагола. Noi tormeremo a
casa alle cinque.
Имперфекат (Imperfetto): C’era una volta un
re e viveva in un castello.
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla
stazione quando il treno era già partito.
Презент конјунктива (Congiuntivo presente): Penso che Maria
debba studiare di più. Само рецептивно
Прости пефект (Passato Remoto) творба и
основна употреба: Marco entrò e vide il computer acceso. Ma
nella stanza non c’era nessuno. Правилни и неправилни
глаголи. Само рецептивно.
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo):
Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних
глагола. Имперфекат (Imperfetto). Употреба и однос перфекта
и имперфекта.
7. Прилози
Потврдни, одреёни (sì, no). Основни прилози bene,
male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за
одреёивање времена (prima, durante, dopo) и простора. a
destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù
Упитни прилози: quando?, come?, perché?
dove?
Граёење прилога од придева помоћу суфикса mente

8. Речца ci (с прилошком вредношћу), ne.
9. Везници.
10. Реченица:
Проста и проширена реченица у потврдном и у
одричном облику.
Упитна реченица:
С
конструкцијом
изјавне
реченице потврдног облика
и упитном интонацијом
с конструкцијом изјавне реченице у одричном облику
и упитном интонацијом Ред речи у реченици.
Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну
реченицу (временску, узрочну, релативну,
хипотетички период) Хипотетички период: Реална
погодбена реченица: Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai
tempo andremoin gita.
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и
аподози: Se avevi tempo, andavamoin gita.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Именице
Усвајање рода, броја и падежа именица уз помоћ
детерминатива и наставака. Номинатив, генитив, датив и
акузатив једнине и множине са одговарајућим предлозима и
без њих. Саксонски генитив.
Детерминативи
Усвајање детерминатива као одреднице рода, броја и
падежа именица (одреёени неодреёени, показни,
присвојни, квалификативни, неодреёени)

Заменице
Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу једнине и
множине. Присвојне и показне заменице као детерминативи уз
именицу. Деклинација неодреёене заменице jemand, niemand,
etwas, nichts
Придеви
Придеви у саставу именског предиката и у
атрибутивној функцији (више рецептивно него продуктивно).
Пореёење придева, описна компарација са ebenso....wie, nicht
so
.....wie
Бројеви
Основни и редни бројеви
Предлози
Предлози са генитивом, дативом, акузативом,
дативом и акузативном
Глаголи
Презент и футур јаких, слабих, помоћних, рефлексивних,
сложених и модалних глагола. Перфект и претерит
најфреквентнијих глагола
Реченице
Независно сложене реченице (und, aber, oder, denn, darum,
deswegen, trotzdem) Зависно сложене – узрочне (weil),
временске (wenn, als, während, bis), концесивне (obwohl),
релативне

РУСКИ ЈЕЗИК
Реченица
Реченице са
не у реченици.

глаголским

прилозима. Употреба нет и

Именице
Синоними, антоними, хомоними. Меёујезички хомоними.
Заменице
Неодрећене заменице кто-то, ктонибудь,
некоторый,
несколько
(обраёивати као лексику)
Одричне заменице никто, ничто,
никакой
Опште заменице сам, самый, любой,
каждый
Придеви
Дужи и краћи облик придева. Употреба кратког облика.
Бројеви
Редни бројеви
Глаголи
Императив
Прошло време глагола од инфинитива на сугласник
Глаголи кретања са префиксима в-, вы-,
у-, при-,
Глаголски прилози - препознавање
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у
односу на матерњи језик (у, около, вокруг, в, на)

СИНТАКСА
Реченице са кратким придевским обликом у предикату
(Он болен гриппом, Я способен к математике)
Реченице са објектом у инфинитиву (Я
уговорил товарища молчать)
Реченице са
одредбом
израженом зависним
падежом (Я тебя буду ждать у памятника, Они собираются
по вечерам) Реченице са глаголским прилогом (Кончив
работу, он поехал домой, Возвращаясь домой, я встретил
товарища)
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Именичка група
- употреба детерминаната: редослед у реченици; употреба
речи même, autre, seul;
- детерминанти у функцији заменице, посебно: показне
заменице испред предлога de + именичка група; испред
релативне
реченице; испред партикула ci и là;
неодреёене заменице;
-бројеви: основни, редни, разломачки, апроксимативни;
- род и број именица и придева специфичних за дату
струку; пореёење придева, посебно суперлатив.
Глаголска група
- глаголски начини и времена: презент, сложени перфект,
имперфект, плусквамперфект (рецептивно), футур први
индикатива, као и перифрастичне конструкције: блиски
футур, блиска прошлост, радња у току être en train de ... ; il
faut que, je veux que, j’aimerais que праћени

презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut que tu
racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que tu fasses/
que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ que tu saches/ que tu
écrives;
презент
кондиционала: Si
mes parents me

laissaient partir, je viendrais
avec
toi !
императив (рецептивно): aie un peu de patience,
n’ayez pas peur; sois sage!
- партицип презента и герундив; партиципи презента и
перфекта као придеви;
- фреквентни униперсонални глаголи и конструкције.
Предлози
- најчешћи предлози; предложни изрази à côté de, à
l’occasion de, à l’aide de;
- контраховање члана и предлога.
Прилози
- за место, за време, за начин, за количину;
- alors – за исказивање последице;
- место прилога;
- прилошке заменице en и y (рецептивно).
Модалитети и форме реченице
декларативни,
интерогативни, екскламативни и
императивни модалитет;
- афирмација и негација; актив и пасив;
- реченице са презентативима;
- наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est...
qui и c’est ... que.
Основни типови сложених реченица
- координиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и
прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis,
pourtant, par contre, par conséquent, au contraire;

зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, où
и dont; компаративне са везницима/везничким изразима
comme, autant .... que, le même ... que, plus ... que, moins ...
que; временске са везницима/везничким изразима quand, avant
que/avant de+инфинитив, chaque fois que, pendant que, après
que, depuis que; узрочне са везницима parce que и puisque;
(рецептивно) концесивне и опозитивне са везницима bien que
и alors que; финалне са везницима pour que/pour+инфинитив
и afin que/afin de+инфинитив; хипотетичне са везником si
(вероватни, могући и иреални потенцијал); реченице са que у
функцији објекта (нпр. Nous espérons que tu réussiras ton
examen); слагање времена у објекатским реченицама.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК Глаголска група
Облици субјунктива: презент
Сложена реченица
а) Зависна реченица у индикативу Mientras vivíamos en
Madrid, estudiaba español. ¿ Crees ( estás segura, piensas) que
aprobaremos el examen?
Са инфинитивом ( са модалним глаголима)
Quiero viajar. Pienso viajar mañana.
Указати на изражавање узрока (porque, por), последеце (si,
para) и на смисао реченице са другим чешћим везницима кад
се појаве у тексту.

Б) Зависне реченице у субјунктиву
Употреба субјунктва презента ( изражавање футура)
Субјунктив прошлих времена ( preterito imperfecto, preterito
perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito
pluscuamperfecto), облици и упиотреба ( рецептивно)
Казивање жеље, воље, намере
а) субјунктивом б) инфинитивом
Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conoszas a
mi hermamo. Hay que luchar contra la polución del aire y del
agua. Es necesario que luchemos…¿Qué quieren Ustedes que
haga? El trabaja mucho para ayudar a susu hijos. El trabaja
mucho para que sus hijos tengan una vida mejor.
Управни и неуправни говор ( потрвдне, одричне и упитне
реченице, императив ). Dime si/donde/cuando/quién/que…
Sabes si/ donde/cuando/quién/que…
Me puedes decir donde/cuando/quién/que…
Хипотетичне реченице ( други тип)
Si me visitaras, te llevaría a la playa.
Пасивне конструкције
а) ser + participio pasado
La casa fue construida en 1984. b) pasiva refleja
Se venden libros aquí
Лексикографија
Служење двојезичним рецницима.

СТРАНИ ЈЕЗИК I
Годишњи фонд часова:

30

Разред:

трећи

ЦИЉ

СЛУШАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

ИСХОДИ НА КРАЈУ
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању
да:
 разуме основне поруке и
захтеве исказане јасним
стандардним језиком када
је реч о блиским темама
( школа, посао, хоби )
 разуме глобално суштину
нешто дужих разговора
или дискусија на
састанцима, који се односе
на мање сложене садржаје
из струке, уколико се
говори разговетно
стандардним језиком,
поставља питања и тражи
објашњења у вези са
темом дискусије/разговора

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
 Свакодневни живот ( генерацијски
конфликти и начини превазилажења )
 Образовање (образовање за све, пракса и
припреме за будуће занимање, размена
ученика )
 Познате фирме, предузећа, установе,
институције у земљама чији се језик учи
 Културни живот ( меёународни пројекти
и учешће на њима)
 Заштита човекове околине (волонтерски
рад)
 Медији (штампа, телевизија, електронски
медији )
 Историјски догаёаји/линости из земаља
чији се језик учи
 Свет компјутера
( предности и мане употребе компјутера )
СТРУЧНЕ ТЕМЕ
• Као у првом разреду

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање,
растанак;
формално, неформално,
специфично
по регионима)
3. Идентификација и именовање
особа,
објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних
упутстава и
команди
5. Изражавање молби и
захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и
негирање
8. Изражавање допадања и
недопадања
9. Изражавање физичких
сензација и
потреба
10. Исказивање просторних и
временских
односа

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Комуникативна настава страних
језика
подразумева
поимање
језика као средства комуникације;
инсистира на употреби циљног
језика у учионици у добро
осмишљеним
контекстима
од
интереса
за
ученике;
претпоставља
примену
тзв.
Teacher talk, одн. прилагоёавање
говорне делатности наставника
интересовањима
и
знањима
ученика;
инсистира
на
комуникативном аспекту употребе
језика, одн. на значењу језичке
поруке,
а
не
толико
на
граматичној прецизности исказа ;
претпоставља да се знања ученика
мере
прецизно
дефинисаним
релативним,
а
не
толико
апсолутним
критеријумима
тачности.

ЧИТАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова

 разуме једноставније
текстове ( стандардна
писма, информације о
процесу рада у струци)
који су писани обичним
језиком или језиком
струке
 разуме опис догаёаја и
осећања
 разуме основни садржај
као и важније детаље у
извештајима, брошурама
и уговорима везаним за
струку

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
Напомена:
У трећем разреду трогодишње средње
стручне школе нису предвиёени нови
граматички садржаји. У настави се
систематизују и утврёују они граматички
садржаји чије савладавање ученицима
представља посебну тешкоћу а који се у
датој струци често користе.

11. Давање и тражење
информација и
обавештења
12. Описивање и упореёивање
лица и
предмета
13. Изрицање забране и
реаговање на
забрану
14. Изражавање припадања и
поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и
изражавање
слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и
обавезности
21. Исказивање сумње и
несигурности

Један од кључних елемената
комуникативне наставе је и
социјална интеракција кроз рад у
учионици. Она се базира на
групном
или
индивидуалном
решавању проблема, потрази за
информацијама и мање или више
комплексним задацима. У тим
задацима увек су јасно одреёени
контекст, процедура и циљ, чиме
се унапреёује квантитет језичког
материјала који је неопходан
услов за било које учење језика.
Такозвана
комуникативноинтерактивна парадигма у настави
страних језика, измеёу осталог,
укључује и следеће компоненете:

усвајање језичког садржаја
кроз циљано и осмишљено
учествовање у друштвеном чину

поимање наставног програма
као
динамичне,
заједнички
припремљене и ажуриране листе
задатака и активности

наставник је ту да омогући
приступ и прихватање нових идеја

ученици се третирају као
одговорни, креативни, активни
учесници у друштвеном чину

уџбеници су само један од
ресурса; осим њих препоручује се
и
примена
других
извора
информација и дидактичких
материјала, поготову кад је реч о
стручним темама

учионица постаје простор
који је могуће реструктурирати из
дана у дан

ГОВОР
Оспособљавање
ученика за
кратко
монолошко
излагање и за
учешће у
дијалогу на
страном језику

 једноставним средствима
опише статус и
образовање, будуће
запослење
 опише делатност, фирму,
процес рада или пак
преприча телефонски
разговор или одлуке неког
договора у оквиру познате
лексике
образложи краће своје
намере, одлуке, поступке

ПИСАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
писање краћих
текстова
различитог
садржаја

 попуњава рачуне,
признанице и хартије од
вредности
 напише једноставно
пословно писмо према
одреёеном моделу
опише и појасни садржај
схема и графикона
везаних за струку

Важан циљ у учењу страног језика
у средњим стручним школама је
овладавање језиком струке, и то у
оноликој мери која је неопходна
да се језик користи ради
информисаности и
оспособљености за једноставну
комуникацију у усменом и
писаном облику на страном
језику. Тај сегмент наставе
страног језика који се
прогресивно увећава од 20 до 50%
током четворогодишњен
образовања мора да буде јасно
дефинисан и у складу са исходима
везаним за квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика
која се обраёује на страном језику
прати исходе појединих стручних
предмета и буде у корелацији са
њима. Реализација наставе језика
струке се много више огледа у
развијању рецептивних вештина
него продуктивних јер је сврха
учења страног језика, у првој
линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате
одреёену стручну литературу у
циљу информисања, праћења
иновација и достигнућа у области
струке, усавршавања и
напредовања.

Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука

 поведе, настави и заврши
неки једноставан
разговор, под условом да
је лице у лице са
саговорником
 буде схваћен у размени
идеја и информација о
блиским темама у
предвидљивим,
свакодневним
ситуацијама

МЕДИЈАЦИЈА



ИНТЕРАКЦИЈА

Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних текстова

Сажима садржај текста,
филма, разговара и сл.

Стога је спектар текстова који се
препоручују велики: шематски
прикази, упутства о примени
апарата, инструмената или пак
материјала, хемикалија, рецепти,
декларације,
краћи
стручни
текстови
чији
је
садржај
релевантан за тематске садржаје
стручних предмета, извештаји,
каталози, програми сајамских
активности и сл. Веома је битно у
раду са
таквим
текстовима
одредити
добру
дидактичку
подршку.
Добро
осмишљени
налози упућују на то да одреёене
текстове, у зависности од тежине
и важности информација које они
носе, треба разумети глобално,
селективно или пак детаљно.
Продуктивне
вештине
треба
ограничити
на
строго
функционалну примену реалну за
захтеве струке. То подразумева
писање кратких порука, мејлова у
оквиру пословне комуникације
(поруџбенице,
рекламације,
захтеви, молбе) и воёење усмене
комуникације
која
омогућава
споразумевање на основном нивоу
било у директном контакту са
саговорником или у телефонском
разговору.
Предвиђен је по један писмени
задатак у сваком полугодишту.

МЕДИЈСКА
ПИСМЕНОСТ
Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима
ЗНАЊА О
ЈЕЗИКУ

 идентификује различита
гледишта о истој теми

 коректно употребљава
једноставне структуре
користећи зависне
реченице ( уз одреёене
системске елементарне
грешке које глобални
смисао не доводе у
питање )

ЕТИКА
Годишњи фонд часова:

30

Разред:

трећи
Стицање основн
овних знања о етици и схватање значаја тих знања за јасноо рразмишљање и развој личности
Разумевање појмо
ојмова који се јављају у етичким расправама и развијање сензи
нзибилитета за етичка питања савременог
друштва
Оспособљавањее ученика за самостално, критичко размишљање и формиррање ставова о друштвеним проблемима

Циљеви предмета:

ТЕМА
Појам и
значај етике

Лични
идентитет,
слобода и
одговорност

ЦИЉ
Развој сазнања о
појму и
предмету етике,
значају
моралних норми
за живот
појединца у
друштву
Развој сазнања о
идентитету,
формирању
идентитета и о
флуидности
идентитета преко
социјалних
улога
Развој
способности
идентификовања
разликовања
појмова пол и
род и утицај
културе на
формирање појмова
пола и рода
(разлике у
културама)
Формирање
става о улози
медија у
креирању
идентитета

И
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
набраја правила (норм
орме) из различитих сфера
живота
издваја правила којаа слободно прихватамо и
разликује их од онихх која имају спољашње
порекло
дефинише предмет етике
е

набраја како се све манифестује
м
лични идентитет
разликује утицаје кооји формирају лични
идентитет (разликујее род и пол)
увиђа колика је моћ визуелног идентитета
препознаје утицај мед
едија на креирање визуелног
идентитета
уочава разлику измееђу модних и етичких
императива
супротставља медијјски наметнуте животне
идеале и етичке вред
дности

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Настанак и предмет етике
Појам норме и појам морала
Разлика између обичајних,
правних и етичких норми

Улога визуелног идентитета у
формирању личног идентитета међусобни утицаји
Појмови пола и рода
Утицај медија на релативизацијуу
етичких вредности
Естетски и етички идеал
Тело и интервенције на телу
Сајбер идентитет, морал и
слобода избора

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
О б л иц и на ст аве
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (9 часа)
дебате (18 часова)
приказивање филмова (3 часа)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
дијалог са ученицима, самостални рад,
организовање дебате

О це њива ње
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. Опажања наставника - праћење рада на часу
Питања - одговори
Оквирни број часова по темама
Појам и значај етике (3 часа)
Лични идентитет, слобода и одговорност (15
часова)
Основне етичке норме и вредности (12
часова)

Основне
етичке норме
и вредности

Упознавање
ученика са
основним
етичким
нормама и
вредностима и
развијање
личног
вредносног
система

препознаје важније људске
љ
вредности
разликује слободне од
о самовољних и наметнутих
поступака
схвата постојање сллободе избора као услова
моралног поступања
ања
разуме везу између избора
и
и одговорности
упоређује одговорнее и неодговорне поступке
може да расправља о томе да ли је извор морала у
нама или изван нас (аутономна
(
и хетерономна
етика)
увиђа разлику имеђуу основних етичких праваца

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Грађанско васпитање Српски
језик и књижевност Историја
Веронаука

Пријатељство
Верност
Породица
Љубав
Морално добро
Донација органа
Сурогат мајка
Клонирање

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Општи циљ предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и си
истематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васп
питно – образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афекттивном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усаввршавању и примени моторичких умења, навика и
неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичн
ним условима живота и рада.
Посебни циљеви предмета:
подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја); развој и
усавршавање моторичких способности и теоријски
их знања неопходних самостални рад на њима; стицање
моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних
н
за њихово усвајање;
проширење и продубљавање интересовања које су ученици
у
стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске ггране, за коју показују посебан интерес;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштинее физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (вас
васпитно-образовног подручја); мотивација
ученика за бављење физичким активностима и форм
рмирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

70 часова

Разред:

први

ТЕМА

Здравствена
култура и
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;
Развој
моторичких и
функционални
х способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;

Усвајање
знања, умења
и вештина из
спортских

ЦИЉ
Унапређивање и
очување здравља;
Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;

Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:
Препозна везе између физичке
активности и здравља;
Објасни каррактеристике положаја тела,
покрета и крретања у професији за коју се
школује и уоочи оне, које могу имати
негативан утицај
ут
на његов раст, развој;
Одабере и изведе
и
вежбе обликовања и
вежбе из кор
орективне гимнастике, које ће
превентивноо утицати на могуће
негативне утицаје
ут
услед рада у одабраној
професији;
Именује моторичке
мо
способности које
треба развијјати, као и основна средства и
методе за њихов
њ
развој;
Примени аде
декватна средства (изводи
вежбе) за раазвој и усавршавање
моторичкихх способности из: вежби
обликовања,
вања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских
с
игара за развој:
снаге, брзин
не, издржљивости, гипкости,
спретности и окретности;

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
И
ПО ТЕМАМА
Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
Вежбе из корективне гимнастике;
е;
Провера стања моторичких и
функционалних способности;

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м ученице и 10000 м
ученици;
Вежбе растезања (број понављања
ања
и издржај у крајњем положају),
Полигони спретности и окретноости
и спортске игре;
Аеробик;

Кратко опише
опи
основне карактеристике и
АТЛЕТИКА
правила атллетике, гимнастике и спортске У свим атлетским дисциплинама треба
еба
гране - дисц
циплина које се уче;
радити на развијању основних
моторичких особина за дату дисципллину;
Демонстрирра технику дисциплина из

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о
томе које вежбе позитиво утичу на
статус њиховог организма, с обзиром
на карактеристике њихове професије,
а које негативно утичу на здравље;
Ученици који похађају трогодишње
стручне школе далеко су више
оптерећени у редовном образовању
практичном и теоријском наставом од
осталих ученика ;
Због тога је физичко васпиатање, у
овим школама, значајно за активнан
опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од
великог значаја за укупним бављењем
физичким вежбама.

О б л иц и на ст аве
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (4 часа)
мерење и тестирање (8 часова)
практична настава ( 58часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом

грана и
дисциплина
као основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;
Атлетика;

Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и тлу);

неопходних за за
њихово усвајање;
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности покрета
и кретања;
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у целине;
Увођење ученика
у организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма у
препознавању
целина: радодмор; напрезање-

атлетике и гимнастике
г
(вежби на
справама и тлу) које - поседује вештину,
технику и таактику спортске игре као и
вежбе из оста
сталих програмом
предвиђени
их садржаја
Детаљније опише
о
правила спортске
гране за којју показује посебан интерес за коју школла има услове;
Објасни збоог којих је карактеристика
физичког васпитања
ва
важно, да активно
учествује у процесу наставе и да
самостално спроводи одређен програм
физичке и спортске
с
активности;
Жели да се бави физичким, односно
спортским активностима,
а
пошто
сагледава (д
детектује) позитивне
карактеристтике физичке и спортске
активности - њихове позитивне утицаје
на здравље,
е, дружење и добро
расположење;
ење;
Сагледа нег
егативне утицаје савременог
начина живота (пушење, дрога, насиље,
деликвентноо понашање) и буде свестан
да је физички
ким, односно спортским
активностим
ма могуће предупредити
негативне утицаје;
ут
Комуницирра путем физичких односно
спортских активности
а
са својим
друговима и ужива у дружењу и
контактима;
а;
Доводи у везу
ве свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
физичким,м
,м односно спортским
активностим
маи правилном исхраном;
самосталноо бира физичку, односно
спортску акктивност и изводи је у
окружењу у коме живи;
Објасни да покрет и кретање, без обзира
на то којој врсти
в
физичке,односно
спортске активности
ак
припада, има своју
естетску ком
омпоненту (лепота извођења,
лепота дожи
ивљаја);
Ужива у изввођењу покрета и кретања;
Наводи осноовне олимпијске принципе и
примењује их
и на школским спортским
такмичењим
ма и у слободном времену;

Трчања:
Усавршавање технике трчања на
кратке и средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице ;
-штафета 4 x 100 m ученици и учениц
це
Вежбаање технике трчања на средњи
им
стазама умереним интезитетом и
различитим темпом у трајању од 5 до 10
min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљтехником увинућа
Скок увис леђном
Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних
техника (ученице 4 kg , ученици 5 kgg ).
Спровести такмичења у одељењу, наа
резултат, у свим реализованим
атлетским дисциплинама.

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
- Наставник формира групе на основу
ву
умења (вештина) ученика стечених
после основне школе: основни, средњ
њи и
напредни ниво
- Наставник олакшава, односно отежаава
програм на основу моторичких
способности и претходно стечених
умења ученика.
1. Веж б е на т л у
За ученике и ученице:
- вага претклоном и заножењем и
спојено, одразом једне ноге колут напрред;
- став на шакама, издржај, колут напреед;
- два повезана премета странце удесно и
улево;
- за напредни ниво премет странце са
0

окретом за 180 и доскомом на обе ногге
(„рондат“)

реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за
вежбе из корективне гимнастике,
пориступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено
са практичном наставом;
Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,
спортски отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно
од потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.

-

Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на справама
и тлу - један
за спорт по избору ученика – два;
за повезивање физичког васпитања
са животом и радом – један.

Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су
на:развијање физичких
способности; спортско-техничко
образовање; повезивање физичког
васпитања са животом и радом;
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и
других облика рада утврђује се на

релаксација;
убрзањеуспоравање;
Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

Препозна нет
етолерантно понашање
својих другоова и реагује на њега, шири
дух пријатеељства, буде истрајан је у
својим акти
тивностима.
Се правилн
но односи према окружењу у
којме вежба,
ба, рекреира се и бави се
спортом, што преноси у свакодневни
живот;
Учествује на
н школском такмишењу и у
систему шкоолских спортских такмичења.

2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 12
120
цм; за ученице 110 цм:
- згрчка;
- разношка
- за напредни ниво: склонка
3. Кругови
За ученике /дохватни кругови/:
- из мирног виса вучењем вис узнето,
спуст у вис стражњи, издржај, вучење
чењем
вис узнето, спуст у вис предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
- уз помоћ суножним одскоком наскоок у
згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у
вис стојећи
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
- из њиха у упору, предњихом саскокк са
окретом за 1800 (окрет према притци
ци);
- њих у упору, у зањиху склек,
предњихом упор, зањих у упору, у
предњиху склек
За ученице /двовисински разбој ил
или
једна притка вратила/:
- наскок у упор на н/п, премах једноом
ногом до упора јашућег, пр ехват у
по тх ват упо р но м р уко м ( до
ењем
пр едно жне) и с по ј ено о дно жење
зано жне пр ем ах и сас ко к са
о кр ето м за 9 0 0 (одношка), заврши
ити
боком према притци.
5. Вратило
За ученике /дохватно вратило/:
- суножним одривом узмак; ковртљај
ај
назад у упору предњем; саскок замаахом
у заножење (зањихом).
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним одскоком
наскок у упор, премах одножно
десном; окрет за 90 0 , упором руккама
испред тела преднос разножно ;
ослонцем ногу иза тела
(напреднији ниво : замахом у
заножење) до упора чучећег;
усправ, усправ, ходање у успону саа

почетку школске године на
наставничком већу, на предлог
стручног већа наставника физичког
васпитања;
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одређује
редослед обраде појединих
садржаја програма и циклуса;
Часови у току недеље треба да буду
распоређени у једнаким
интервалима, не могу се
одржавати као блок часови.
Настава се не може одржавати
истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у
фискултурној сали;
У свим разредима настава физичког
васпитања се реализује одвојено за
ученике и одвојено за ученице, а
само у школама које имају по два
паралелна објекта за физичко
фаспитање дозвољена је
истовремена реализација часа ;
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком
васпитању се обавља сукцесивно у
току читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и
вредновања ефеката у физичкимом
васпитању – стандарди за оцењивање
физичких способности ученика и
постигнућа у спортскимиграма
Минимални образовни захтеви
Атлетика : трчање на 100 м за
ученике и ученице, трчање на 800 м
за ученике и 500 м за ученице, скок
удаљ, увис, бацање кугле – на
резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
једне справе у упору и једне
справе у вису;
За ученице: наставни садржаји

докорацима, вага претклоном,
усклон, саскок пруженим телом
(чеоно или бочно у односу на
справу)
7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
- премах одножно десном напред
замах улево, замах удесно, замахх
улево и спојено премах левом напре
ред;
премах десном назад, замах улево,,
замах удесно и спојено одножењем
ем
0
во
десне, саскок са окретом за 90 улево
до става на тлу, леви бок према коњ
њу.

из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског
разбоја.

Оквирни број часова по темама
Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6
часова);
Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту);
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на справама и
тлу (12) часова;
Спортска игра: по избору школе(12
часова);
Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору
ученика (10 часова).
Пливање (10 часова);
Провера знања и вештина (4 часа).

Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника физичког
васпитања бира справе на којима ће сее
ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских такмичеења
и учешће на вишим нивоима школски
ких
такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји
и из
програма вежби на тлу, прескока, јједне
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
справе у упору и једне справе у виссу;
Из
фонда радних дана и за извођење
За ученице: наставни садржаји
и из
програма вежби на тлу, прескока, греде редопвне наставе школа у току
школске године организује:
и двовисинског разбоја.
- Два целодневна излета са пешачењем
Спортска игра
(по избору);

Физичка,
односно
спортска
активнот: у
складу са
могућностима
школе.

СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање ранијје
обучаваних елемената игре;
Даље проширивање и продубљав
авање
техничко-тактичке припремљеноссти
ученика у складу са изборним
програмом за дату игру. На основву
претходних умења у техници и
тактици наставник планира
конкретне садржаје из спортске игр
игре;

- I разред до 12км (укупно у оба
правца);
- II разред до 14 км (укупно у оба
правца);
- III разред do 16 km(укупно у оба
правца);
- Два кроса : јесењи и пролећни
- Стручно веће наставника физичког
васпитања утврђује програм и
садржајизлета, и дужину стазе за
кросеве, према узрасту ученика.

Актив наставника, према програмуу који
сам доноси (из програма трећег раазреда - Школа организује и спроводи
(програм по избору ученика) у склааду са спортска такмичења, као јединствени
могућностима школе, организује нас
аставу део процеса наставе физичког

за коју ученици покажу посебно
интересовање;
Препорука: уколико је могуће,
организовати наставу пливања (посебно
обуку за непливаче).

васпитања.
спортска такмичења организују се у
оквиру радне суботе и у друго време
које одреди школа. Међушколска
спортска такмичења организују се у
оквиру календара које одреди Савез за
школски спорт и олимпијско васпитање
Србије које је уједно и организатор
ових такмичења.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

68 часова

Разред:

други

ТЕМА

Здравствена
култура и
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;
Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;

Усвајање
знања, умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина као
основа за
реализовање
постављених
циљева и

ЦИЉ
Унапређивање и
очување здравља;
Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;

Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања
неопходних за за
њихово усвајање;
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким

ИСХОДИ
По завршеткуу теме ученик ће бити у стању
да:
Препозна везе између физичке
активности
и и здравља;
Објасни каарактеристике положаја тела,
покрета и кретања
к
у професији за коју
се школујее и уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
Одабере и изведе вежбе обликовања и
вежбе из корективне
к
гимнастике, које ће
превентивн
но утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у
одабраној професији;
Именује моторичке
мо
способности које
треба разви
ијати, као и основна средства
и методе заа њихов развој;
Примени адекватна
а
средства (изводи
вежбе) за развој
р
и усавршавање
моторички
ких способности из: вежби
обликовања,
вања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој:
снаге, брзи
ине, издржљивости, гипкости,
спретности
и и окретности;

Кратко опи
исати основне карактеристике
и правила спортске гране атлетике,
гимнастикке и спортске гранедисциплин
на које се уче;
Демонстри
ирати – вежбе и технике
атлетских дисциплина и вежби на
справама и тлу које се уче (поседовати
вештину)
Детаљнијее описати правила спортске
гране за кооју показује посебан интерес,

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
И
ПО ТЕМАМА
Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
Вежбе из корективне гимнастике;
е;
Провера стања моторичких и
функционалних способности;

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м ученице и 10000 м
ученици;
Вежбе растезања (број понављања
ања
и издржај у крајњем положају),
Полигони спретности и окретноости
и спортске игре;
Аеробик;

АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба
еба
радити на развијању основних
моторичких особина за дату дисципллину;
Трчања:
Усавршавање технике трчања на
кратке и средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о
томе које вежбе позитиво утичу на
статус њиховог организма, с обзиром
на карактеристике њихове
професије, а које негативно утичу на
здравље;
Ученици који похађају трогодишње
стручне школе далеко су више
оптерећени у редовном образовању
практичном и теоријском наставом
од осталих ученика
Због тога је физичко васпиатање, у
овим школама, значајно за активнан
опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од
великог значаја за укупним
бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (4 часа)
мерење и тестирање (8 часова)
практична настава ( 56 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом

исхода;
Атлетика;

Спортска
гимнастоика:
(Вежбе на
справама и тлу);

активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота
и рада;
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности покрета
и кретања;
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у целине;
Увођење ученика
у организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
Развијање
елемената ритма у
препознавању
целина: радодмор; напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
Избор спортских
грана, спортскорекреативних или

за коју школа
шко има услове;
Објаснити
и због којих је карактеристика
физичког васпитања
ва
важно да активно
учествује у процесу наставе и да
самосталн
лно спроводи одређен програм
физичке и спортске активности;
Ученики ће
ћ желети да се бави
физичким,, односно спортским
активности
тима пошто ће сагледати
(детектоваати) позитивне карактеристике
физичке и спортске активности и
њихове поозитивне утицаје на здравље,
дружење и добро расположење;
Сагледати
и негативне утицаје савременог
начина жи
ивота (пушење, дрога, насиље,
деликвенттно понашање) и свестан је да
физичким,, односно спортским
активности
тима могуће је предупредити
негативне утицаје
Путем физзичких односно спортских
активности комуницирати са својим
друговимаа и уживати у дружењу и
контактима
ма;
Довести у везу свакодневни живот и
способност
ст за учење и практичан рад са
физичким,м
,м односно спортским
активности
тимаи правилном исхраном;
Објаснити
и да покрет и кретање, без
обзира на то којој врсти
физичке,о
,односно спортске активности
припадају,, имају своју естетску
компонент
нту(лепота извођења, лепота
доживљајаа);
Ученик ужива
уж
у извођењу покрета и
кретања;
Ученик нав
аводи основне олимпијске
принципе и примењује их на школским
спортским
м такмичењима и у слободном
времену;
Препознајје нетолерантно понашање
својих друуговаи реагује на њега, шири
дух пријат
атељства, истрајан је у својим
активности
тима.
Има прави
илан однос према окружењу у
којем вежба,
ба, рекреира се и бави се
спортом.

-штафета 4 x 100 m ученици и учени
ице
Вежбаање технике трчања на средњи
им
стазама умереним интезитетом и
различитим темпом у трајању од 5 до 10
min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљкорачном техником.
Скок увис леђном техника.
Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалнихх
техника (ученице 4 kg , ученици 5 kkg ).
Спровести такмичења у одељењу, наа
резултат, у свим реализованим
атлетским дисциплинама.

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
У
Напомена:
- Наставник олакшава, односно отежаава
програм на основу моторичких
способности и претходно стеченихх
умења ученика.
1. Веж б е на т л у
За ученике и ученице:
- из упора за рукама, зибом, провл
влак
згрчено напред до упора пред рукамаа
(опружено);
- колут напред и спојено усправоом до
ваге претклоном и заножењем, издрж
жај
- премет странце упором у „бољуу“
страну и спојено, премет странце у
„слабију“ страну
- за напредни ниво премет напреед
упором
2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 12
120
цм; за ученице 110 цм:
- згрчка;
- разношка
- за напредни ниво: склонка и
прескоци са заножењем
3. Кругови

реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за
вежбе из корективне гимнастике,
пориступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено
са практичном наставом;
Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,
спортски отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику
физичког васпитања је остављено
да, зависно од потреба, прецизира
трајање сваког циклуса, као и
редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама
и тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког
васпитања са животом и радом –
један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су
на:развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и
других облика рада утврђује се на

других кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање.

За ученике /доскочни кругови/:
- њих, зањихом саскок, уз помоћ.
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
- из упора седећег разножно пред рукама,
прехватом напред и дизањем склоњено
став на раменима, спуст назад у упор
седећи разножно, прехват рукама иза
бутина, сножити и зањихом саскок.
За ученице /двовисински разбој, једна
притка, вратило/:
- вис на в/п лицем према н/п: клим,
премах згрчено једном ногом до виса
лежећег на н/п, прехват (може
разноручно) на н/п до упора јашућег;
премах одножно предножном (уназад)
до упора предњег; замахом уназад
(зањихом) саскок пруженим телом;
- једна притка: наскок у упр предњи,
премах одножно једном ногом до упора
јашућег; премах одножно заножном до
упора стражњег; саскок саседом
(замахом ногама унапред).
5. Вратило
За ученике /доскочно вратило/
- из мирног виса узмак до упора, замахом
ногама уназад (зањихом) саскок увито
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним одскоком наскок у
упор чучећи; окрет за 900 усправ у
успон, окрет за 1800, лагано трчање на
прстима, скок са променом ногу,
кораци у успону до краја греде; саскок
згрчено (бочно у односу на греду).
7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
- из упора пред рукама, коло заножно
левом, коло заножно десном.
Школско такмичење (одељење, школа):
актив наставника физичког васпитања
бира справе на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских такмичења
и учешће на вишим нивоима школских

почетку школске године на
наставничком већу, на предлог
стручног већа наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одређује
редослед обраде појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распоређени у једнаким интервалима,
не могу се одржавати као блок
часови. Настава се не може
одржавати истовремено са два
одељења ни на спортском терену ни у
фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког
васпитања се реализује одвојено за
ученике и одвојено за ученице, а само
у школама које имају по два
паралелна објекта за физичко
фаспитање дозвољена је истовремена
реализација часа
П ра ћење, вредн о ва ње и о це
њива ње Праћење напретка ученика
у физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве школске
године, на основу методологије
праћења, мерења и вредновања
ефеката у физичкимом васпитању –
стандарди за оцењивање физичких
способности ученика и постигнућа у
спортскимиграма
Минимални образовни захтеви
Атлетика : трчање на 100 м за
ученике и ученице, трчање на 800 м
за ученике и 500 м за ученице, скок
удаљ, увис, бацање кугле – на
резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји
из програма вежби на тлу,
прескока, једне справе у упору и
једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји

такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји
и из
програма вежби на тлу, прескока, јједне
справе у упору и једне справе у ви
ису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, ггреде
и двовисинског разбоја.

Спортска игра
(по избору);

СПОРТСКА ИГРА (по избору))
Да ли треба рећи да се игра разликуј
кује
од оне у првом разреду?
- Понављање и учвршћивање ранијее
обучаваних елемената игре.
- Даље проширивање и продубљавање
ње
техничко-тактичке припремљеностти
ученика у складу са изборним
програмом за дату игру. На основуу
претходних умења у техници и такктици
наставник планира конкретне садрж
жаје
из спортске игре.

Физичка,
односно
спортска
активнот: у
складу са
могућностима
школе.

Актив наставника, према програм
му
који сам доноси (из програма трећ
ћег
разреда (програм по избору учени
ика) у
складу са могућностима школе,
организује наставу за коју учениц
ци
покажу посебно интересовање

из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског
разбоја.

Оквирни број часова по темама
Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6
часова)
Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на справама и
тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору школе(12
часова)
Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору
ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
- Из фонда радних дана и за извођење
редопвне наставе школа у току
школске године организује:
- Два целодневна излета са пешачењем
- I разред до 12км (укупно у оба
правца);
- II разред до 14 км (укупно у оба
правца);
- III разред do 16 km(укупно у оба
правца);
- Два кроса : јесењи и пролећни
- Стручно веће наставника физичког
васпитања утврђује програм и
садржајизлета, и дужину стазе за
кросеве, према узрасту ученика.
Школа организује и спроводи спортска
такмичења, као јединствени део
процеса наставе физичког васпитања.

спортска такмичења организују се у оквиру
радне суботе и у друго време које одреди
школа. Међушколска спортска такмичења
организују се у оквиру календара које
одреди Савез за школски спорт и
олимпијско васпитање Србије које је уједно
и организатор ових такмичења.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

60 часова

Разред:

трећи

ТЕМА

Здравствена
култура и
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;
Развој
моторичких и
функционални
х способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;

ЦИЉ
Унапређивање и
очување здравља;
Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);

Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;

ИСХОДИ
По завршеткуу теме ученик ће бити у стању
да:
Препозна везе
ве између физичке
активности и здравља;
Објасни каррактеристике положаја тела,
покрета и крретања у професији за коју се
школује и уочи
у
оне, које могу имати
негативан утицај
ут
на његов раст, развој;
Одабере и изведе
и
вежбе обликовања и
вежбе из кор
орективне гимнастике, које ће
превентивн
но утицати на могуће
негативне утицаје
ут
услед рада у одабраној
професији;
Именује моторичке
мо
способности које
треба разви
ијати, као и основна средства и
методе за њихов
њ
развој;
Примени аде
декватна средства (изводи
вежбе) за раазвој и усавршавање
моторичкихх способности из: вежби
обликовања,
вања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских
с
игара за развој:
снаге, брзин
не, издржљивости, гипкости,
спретности и окретности;

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
И
ПО ТЕМАМА
Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
Вежбе из корективне гимнастике;
е;
Провера стања моторичких и
функционалних способности;

Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
Трчање на 60 м и 100 м;
Трчање на 800 м ученице и 10000 м
ученици;
Вежбе растезања (број понављања
ања
и издржај у крајњем положају),
Полигони спретности и окретноости
и спортске игре;
Аеробик;

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања;
Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о томе
које вежбе позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике њихове професије, а
које негативно утичу на здравље;
Ученици који похађају трогодишње
стручне школе далеко су више
оптерећени у редовном образовању
практичном и теоријском наставом од
осталих ученика ;
Због тога је физичко васпиатање, у
овим школама, значајно за активнан
опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од
великог значаја за укупним бављењем
физичким вежбама.

О б л иц и на ст аве
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (2 часа)
мерење и тестирање (6 часова)
практична настава ( 52 часова)
Усвајање
знања, умења и
вештина из
спортских

Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања

Кратко опи
ише основне карактеристике и
правила атллетике, гимнастике и спортске
гране - дисц
циплина које се уче;
Демонстри
ира технику дисциплина из

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
У
УЧЕНИКА

Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;

грана и
дисциплина
као основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;
Програм по
избору
ученика:
Ритмичка
гимнастика и
народни
плесови;

Спортска игра
(по избору);

Рукомет;

неопходних за за
њихово усвајање;
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности покрета
и кретања;
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
Повезивање
моторичких
задатака у целине;
али без стварања
крутих
моторичких
аутоматизама
Увођење ученика
у организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;

атлетике и гимнастике
г
(вежби на
справама и тлу) које - поседује вештину,
технику и тактику
т
спортске игре као и
вежбе из оста
сталих програмом
предвиђени
них садржаја
Детаљније опише правила спортске
гране за којју показује посебан интерес за коју школа
шко има услове;
Објасни збоог којих је карактеристика
физичког васпитања
ва
важно, да активно
учествује у процесу наставе и да
самосталноо спроводи одређен програм
физичке и спортске
с
активности;
Жели да сее бави физичким, односно
спортским активностима,
а
пошто
сагледава (д
детектује) позитивне
карактеристтике физичке и спортске
активности
и - њихове позитивне утицаје
на здравље,
е, дружење и добро
расположење;
ење;
Сагледа нег
егативне утицаје савременог
начина живвота (пушење, дрога, насиље,
деликвентн
но понашање) и буде свестан
да је физич
чким, односно спортским
активности
тима могуће предупредити
негативне утицаје;
ут
Комуницирра путем физичких односно
спортских активности
а
са својим
друговима и ужива у дружењу и
контактима;
а;
Доводи у везу
ве свакодневни живот и
способност
ст за учење и практичан рад са
физичким,м
,м односно спортским
активности
тимаи правилном исхраном;
самосталноо бира физичку, односно
спортску акктивност и изводи је у
окружењу у коме живи (да ли си ово
намерно изб
збацио?.
Објасни да покрет и кретање, без обзира
на то којој врсти
в
физичке,односно
спортске активности
ак
припада, има своју
естетску ком
омпоненту (лепота извођења,
лепота дож
живљаја);
Ужива у иззвођењу покрета и кретања;
Наводи осн
новне олимпијске принципе и
примењује их на школским спортским

-

-

-

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
Савладавање основних вежби:
докорак,“, мењајући корак галопоом у
свим правцима, полкин корак, даллеко
високи скок, „маказице;
Систематска обрада естетског покррета
тела у месту и у кретању без рекви
визита
и са реквизитима, користећи при том
оме
различиту динамику, ритам и темп
по,
Примена савладане технике естетскког
покрета и кретања у кратким
саставима.
Треба савладати најмање пет народдних
плесова.
Припрема за такмичење и приредбее и
учешће на њима.
СПОРТСКА ИГРА (по избору))

- Понављање и учвршћивање ранијее
обучаваних елемената игре.
- Даље проширивање и продубљавање
ње
техничко-тактичке припремљеностти
ученика у складу са изборним
програмом за дату игру.
РУКОМЕТ
- Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
ну
школу.
- Покривање и откривање играча,
одузимање лопте, ометање противн
ника.
Општи принципи постављања играачау
одбрани и нападу. Напад са једним
ми
два играча и напад против зонске
одбране. Зонска одбрана и напад
„човек на човека“. Уигравање крозз
тренажни процес.
- Правила игре.
- Учествовање на разредним, школскким
и међусколским такмичењима.
ФУДБАЛ

Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за
вежбе из корективне гимнастике,
пориступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено
са практичном наставом;
Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,
спортски отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно
од потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама
и тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког васпитања
са животом и радом – један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су
на:развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и
других облика рада утврђује се на
почетку школске године на

Фудбал;

Кошарка;

Одбојка;

Развијање
елемената ритма
сједињавањем
кинетичких и
енергетских
елемената у
цјелине: у
препознавању
целина: радодмор; напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

такмичењим
ма и у слободном времену;
- Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
Препозна нетолерантно
не
понашање својих
програмским сад.жајима за основну
ну
другова и реагује
р
на њега, шири дух
школу.
пријатељсттва, буде истрајан је у својим
- Покривање и откривање играча,
активности
тима.
одузимање лопте и ометање
Се правилн
но односи према окружењу у
противника. Општи принципи
којме вежба,
ба, рекреира се и бави се
постављања играча у нападу и
спортом, што преноси у свакодневни
одбрани. Разне варијанте напада и
живот
одбране. Уигравање кроз тренажни
и
Учествује на
н школском такмишењу и у
процес.
систему шкколских спортских такмичења
- Правила малог фудбала.
- Учествовање на разним школским и
међушколским такмичељима.
КОШАРКА
- Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
ну
школу
- Техника кошарке. Шутирање на коош из
места и кретања, шут са једном или
и
обема рукама, са разних одстојања
ања од
коша. Постављање и кретање играчча у
нападу и одбрани. Одбрана „зоном
м“ и
„човек на човека“. Напад против оових
врста одбрана. Контранапад у раззним
варијантама и принцип блока.
- Правила игре и суђење.
- Учествовање на разредним и школсским
такмичењима.
ОДБОЈКА
- Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
ну
школу
- Техника одбојке. Игра са повучени
ним и
истуреним центром. Смечирање и
његова блокада. Уигравање кроз
тренажни процес.
- Правила игре и суђења.
- Учествовање на одељенским ,
разредним и међушколским
такмичењима.

наставничком већу, на предлог
стручног већа наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одређује
редослед обраде појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распоређени у једнаким интервалима,
не могу се одржавати као блок
часови. Настава се не може одржавати
истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у фискултурној
сали.
У свим разредима настава физичког
васпитања се реализује одвојено за
ученике и одвојено за ученице, а само
у школама које имају по два паралелна
објекта за физичко фаспитање
дозвољена је истовремена реализација
часа
П ра ћење, вредн о ва ње и о це
њива ње
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве школске
године, на основу методологије
праћења, мерења и вредновања ефеката
у физичкимом васпитању – стандарди
за оцењивање физичких способности
ученика и постигнућа у
спортскимиграма
Оквирни број часова по темама
Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6
часова)
Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на справама и
тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору школе(12
часова)
Физичка активност, односно

Пливање;

Борилачке
вештине;

Клизање,
смучање;

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

ПЛИВАЊЕ
- Упознавање и примена основних
сигурносних мера у пливању;
- Усвајање две технике пливања (поо
склоностима и избору ученика).
Вежбање ради постизања бољих
резултата. Скок на старту и окрети
и.
- Учествовање на одељенским ,
разредним и међушколским
такмичењима.

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
- Избор борилачке вештине која се
изучава на матичним факултетимаа
спорта и физичког васпитања, и кој
оја је
у програму Школских спортских
такмичења. Наставник у складу са
могућностима школе и
интересовањима ученика предлажее
наставни програм.

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
- Програмски задаци из клизања и
скијања обухватају савладавање
основне технике и упознавање са
правилима такмичења. Наставник
предлаже наставни програм, који се
заснива на програму клизања и
предмета скијање на матичним
факултетима.

спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору
ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4 часа).
.
Школа организује и спроводи спортска
такмичења, као јединствени део процеса
наставе физичког васпитања.
спортска такмичења организују се у
оквиру радне суботе и у друго време
које одреди школа. Међушколска
спортска такмичења организују се у
оквиру календара које одреди Савез за
школски спорт и олимпијско васпитање
Србије које је уједно и организатор ових
такмичења.

Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене полложаје тела, покрете и кретања, који могу негативно
утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статуус стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји, наставници сттручних предмета и професори физичког васпитања
дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенци
ција.
Биологија Физика
Исхрана људи
Екологија Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

ЛОГИКА
Годишњи фонд часова:

30

Разред:

трећи
Стицање основн
овних знања о логици и схватање значаја тих знања за јасноо рразмишљање и развој личности
Упознавање са елементима
е
и законима логике и разумевање улоге коју лог
логика има у науци и свакодневном живот

Циљеви предмета:
ТЕМА
Увод у
логику

Формална
логика:
Појам,
Суд
Закључак

ЦИЉ
Увођење
ученика у
предмет логике
Препознавање
подручја логике
и главних
логичких
принципа
Овладавање
логичком
терминологијом
и препознавање
примене логике
у свакодневном
животу
Развој сазнања о
појму и
односима међу
појмовима
Упознавање
ученика са
структуром суда,
врстама судова и
односима између
судова
Оспособљавање
ученика за
логичко
закључивање

И
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
препозна да и сам већ користи логику као и
граматику
искаже дефиницију логике, разуме и опише у
чему се састоји форм
рмални карактер логике

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Појам и подела логике.
Логика као наука о форми
мишљења
Основни логички принципи
(идентитет, непротивуречност и
и искључење трећег)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
О б л иц и на ст аве
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (11 часа)
логичка вежбања (19 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици

разликује обим и садр
држај појма
разликује родне и вррсне појмове и уме да наведе
пример
именује неке односе
се међу појмовима
наводи сопствени прример за задати однос међу
појмовима
разликује дефинициј
цију од других реченица
одређује структуру дефиниције
деф
наводи примере деф
финиција које је научио у
другим предметима,, рашчлањује их и процењује
исправност
рзликује делове суда
да и именује их
именује логичке везн
нике
разликује квантитет и квалитет суда
наведе пример за пооделу судова по квантитету и
квалитету
именује односе међуу судовима помоћу логичког
квадрата и даје сопст
ствене примере судова.
наводи примере за индуктивно
и
закључивање

Појам
Обим и садржај појма
Односи међу појмовима
Однос родова и врста
Дефиниција
Суд
Прости и сложени судови
Подела судова по квантитету
Подела судова по квалитету
Комбинована подела судова
Односи међу судовима (логички
и
квадрат)
Врсте закључивања
Конверзија
Потпуна и непотпуна индукција
Аналогија
Категорички силогизам
Структура категоричког
силогизма

Препоруке за реализацију наставе
дијалог са ученицима
вежбања на примерима из струке

О це њива ње
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
Увод у логику (3 часа)
Појам (7 часова)
Суд (9 часова) Закључак
(8 часова) Логичке
грешке (3 часа)

Логичке
грешке

Оспособљавање
ученика за
уочавање
грешака у
аргументацији,
закључивању и
доказивању

наводи примере за заакључивање по аналогији
даје примере дедукттивног закључивања из своје
струке
дефинише силогизам
м и разликује појмове и
судове који чине силлогизам.
одређује функцију средњег
с
појма

Фигуре категоричког силогизма
Доказ

разликује намерне од
о случајних логичких
грешака

Логичке грешке
Паралогизми и софизми

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и књижевност
Стручни предмети

МАТЕМАТИКА
1. ЦИЉЕВИ :
Развијање логичког и апстрактног мишљења
Развијање способности јасног и прецизног израажавања и коришћења основног математичко-логичког језика
Развијање способности одређивања и процене квантитативних
к
величина и њиховог односа
Развијање осећаја за простор, разликовање геом
ометријских фигура и њихови узајамни односи и трансформације
Разумевање функционалних зависности, њихово
во представљање и примена
Развијање систематичности, уредности, прец
цизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање
ање
радних навика и способности за самостални и групни
г
рад
Стицање знања и вештина корисних за тран
нсфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за
правилно коришћење стручне литературе
Формирање свести о универзалности и примени
и математичког начина мишљења
Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва
Развој способности потребних за решавање про
роблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу

МАТЕМАТИКА
Разред:
Годишњи фонд:

РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ТЕМА

ЦИЉ
Проширива
ње знања о
скупу
реалних
бројева

Проширива
ње знања о
пропорцијам
аи
процентном
рачуну и
њихова
примена

Стицање
основних
знања о
полиномима
и
рационални
м
алгебарским
изразима

први
70 часова
ИСХОДИ
ДИ
По завршетку теме ученик ће
ћ бити у стању да:
разликује основне подскуп
упове скупа реалних
бројева (N, Z, Q, I) и уочава
чава релације
N Z Q R, I R
одреди НЗС и НЗД природ
дних бројева
обавља рачунске операцијее у скупу
рационалних бројева
израчуна вредност једност
ставног рационалног
бројевног израза поштујућћи приоритет
рачунских операција и упоотребу заграда
одреди апсолутну вредност
ст реалног броја и
графички интерпретира наа бројевној оси
заокружи број на одређени
дређени број децимала
одреди апсолутну и релати
ивну грешку
израчуна одређен део некее величине
одреди непознате чланове
ве просте пропорције
прошири или скрати размееру и примени је у
решавању проблема поделле
препозна директну или обрнуту
пропорционалност две вели
личне , да је
примени у решавању једн
ноставних проблема
и. прикаже графички
решава проблем који се од
дноси на мешање
две компоненте
одреди непознату главниц
ицу, проценат или
процентни износ
сабира, одузима и множи полиноме
п
примени дистрибутивни зако
акон множења
према сабирању и формулее за квадрат
бинома и разлику квадрата,
ата, збир и разлику
кубова при трансформацијји полинома
растави полином на чиниоц
оце
одреди НЗД и НЗС полиноома
трансформише једноставни
нији рационални
алгебарски израз

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
Преглед бројева, операције са реалним
бројевима
Апсолутна вредност реалног броја
Приближна вредност реалних бројева,
правила заокруживања
Апсолутна и релатина грешка

Размера и пропорција
Директна и обрнута пропорционалност
Прост сразмерни рачун
Рачун поделе
Рачун мешања
Процентни и промилни рачун

Полиноми
Растављање полинома на чиниоце
НЗД и НЗС полинома
Трансформације рационалних
алгебарских израза

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и
и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
н
начинима оцењивања
Обл
Облици наставе
П
Предмет се реализује кроз следеће облике
н
наставе:
теоријска настава (70 часова)
М
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици или
кабинету за математику
П
Препоруке за реализацију наставе
образложити циљ предмета, начин и критеријум
оцењивања
неопходна предзнања поновити уз максимално
ангажовање ученика
подстицати ученике на размишљање и
самостално закључивање
примењивати разноврсне облике и методе рада,
како би се подстакла активност ученика
инсистирати на прецизности, тачности,
систематичности и уредности у раду
упућивати ученике на претраживање
различитих извора и примену савремених
технологија
Реални бројеви: садржаје о грешкама
повезати са стручним предметима,
израчунавати апсолутну и релативну грешку
конкретних мерења
Пропорционалност: користити што више
конкретних примера из живота и струке нпр.
код плановa и географских карата, рецептура
за одређене прехрамбене производе, рачун
мешања користи за одређивање количине
компонената у прехрамбеним производима
Линеарне једначине и неједначине: Истаћи
повезаност између аналитичког и графичког

ГЕОМЕТРИЈА

Проширива
ње знања из
геометрије

разликује основне и изведеене геометријске
појмове
разликује међусобни одноос углова (суседни,
упоредни, унакрсни, компл
плементни,
суплементни)
наведе везе између углова
ва са паралелним
(или нормалним крацима)
наведе релације везане за унутрашње и
спољашње углове троуглаа
примени везе између углоова са паралелним
(или нормалним крацима) и релације везане
за унутрашње и спољашње
ње углове троугла на
израчунавање непознатог угла
у
у
једноставнијим задацима
дефинише појам симетралла дужи и
конструише симетралу дуж
жи
конструише центар описаане кружнице око
троугла
дефинише појам симетралла угла и
конструише симетралу углла
конструише центар уписаане кружнице у
троугао
конструише висину троуггла
дефинише појам тежишнаа дуж троугла и
наведе својство тежишта
дефинише појам средња линија
лини троугла и
наведе њено својство
наведе основне релације у једнакокраком,
односно једнакостраничноом троуглу
разликује врсте четвороугглова и њихове
особине
наведе ставове о паралелоограму и уме да их
примени
наведе особине специјалн
лних паралелограма
формулише Талесову теор
орему и примени је
на поделу дужи на n једнакких делова

Геометријски појмови и везе између
њих
Троугао
Значајне тачке троугла
Четвороугао
Талесова теорема

приказа функције.Садржаје повезати са
одговарајућим садржајима физике, хемије и
практичне наставе

О це њива ње
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1.усмену проверу знања
2.писмену провера знања
3. тестове знања
О
Оквирни број часова по темама
Реални бројеви 9 часова
Пропорционалност 13 часова
Рационални алгебарски изрази 14 часова
Геометрија 12 часова
Линеарне једначине и неједначине 14 часова
У току школске године предвиђена су 4
пи
писмена задатка (по 2 у полугодишту).За
рреализацију писмених задатака са исправкама
пл
планирано је 8 часова

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ

Усвајање
појмова и
решавање
линеарних
једначина и
неједначина,
система
линеарних
једначина и
графички
приказ
линеарне
функције

дефинише појам линеарнее једначине
реши линеарну једначину
примени линеарну једначи
ину на решавање
проблема
решава једначине које се своде
с
на линеарне
једначине
дефинише појам линеарнее функције
прикаже аналитички, табелларно и графички
линеарну функцију
реши линеарну неједначин
чину и графички
прикаже скуп решења
реши систем линеарних јед
едначина са две
непознате

Линеарна једначина и њене примене
Линеарна функција и њен график
Линеарна неједначина
Систем линеарних једначина

МАТЕМАТИКА
Разред:
Годишњи фонд:

СТЕПЕНОВАЊЕ И
КОРЕНОВАЊЕ

ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

ТЕМА

други
68 часова

ЦИЉ
Стицање
знања из
тригонометр
ије
правоуглог
троугла и
примена

Проширивање
знања о
степеновању и
кореновању

ИСХОДИ
По завршетку теме учен
ник ће бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
И
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

дефинише основне триггонометријске функције
оштрог угла
израчуна основне тригоонометријске функције
оштрог угла правоуглогг троугла када су дате две
странице
конструише оштар угао
гао ако је позната једна
његова тригонометријска
ска функција
наведе тригонометријске идентичности и
примењује их у одређива
вању вредности
тригонометријских фун
нкција на основу познавања
само једне
наведе вредности тригоонометријских функција
карактеристичних углова
ва (од 300 , 450 , 600 ) и да
са калкулатора прочита вредности за остале
оштре углове и обрнутоо (одређује оштар угао ако
је позната вредност триггонометријске функције)
примени елементе тригоонометрије правоуглог
троугла на решавање пррактичних проблема

Дефиниције тригонометријских функц
кција у
правоуглом троуглу
Врeдности тригонометријских функц
ција за
углове од 00 , 300 , 450 , 600 , 900
Основне тригонометријске идентичн
ности
Решавање правоуглог троугла

наведе особине операци
ција степеновања са целим
експонентом и примен
ни их у трансформацијама
једноставнијих израза
наведе особине операци
ија кореновања и примени
их у трансформацијама једноставних
ј
израза
наведе особине оперрација степеновања са
рационалним изложиооцем и примени их у
трансформацијама једнооставнијих израза
рационалише именилац
ац разломка у једноставним
случајевима
дефинише појам им
магинарна јединица и
комплексни број
сабира, одузима, множ
жи и дели два комплексна
броја

Појам степена. Операције са степени
има
Степен са целим изложиоцем
Појам корена. Операције са кореним
ма
Степен са рационалним изложиоцем
ем
Рационалисање имениоца разломка
Појам комплексног броја и операцијее са
њима

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе,
односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (68 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици или кабинету за
математику
Препоруке за реализацију наставе
образложити циљ предмета, начин
и критеријум оцењивања
неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика
подстицати
ученике
на
размишљање
и
самостално
закључивање
примењивати разноврсне облике и
методе рада, како би се подстакла
активност ученика
инсистирати на прецизности,
тачности,
систематичности
и
уредности у раду
упућивати
ученике
на
претраживање различитих извора и
примену савремених технологија
Тригонометрија
правоуглог
троугла: Садржаје повезивати са
одговарајућим садржајима физике:
нагиб стрме равни, разлагање сила

ФУНКЦИЈА И ГРАФИК
ФУНКЦИЈЕ
КВАДРАТНА
ЈЕДНАЧИНА И
КВАДРАТНА
ФУНКЦИЈА
ТЕЛА

Стицање
основних
знања о
функцијама
и читању
графика
функције

Стицање
основних
знања
потребних за
решавање
квадратних
једначина,
скицирање и
анализу
графика
квадратних
функција
Проширивање
знања о
телима

наведе примере функцијја
одреди знак, интервале монотоности,
моно
максимум и
минимум на датом граф
фику
прочита и разуме податтак са графикона, дијаграма
или из табеле, и одреди
дреди минимум или максимум и
средњу вредност зависн
не величине;
податке представљене у једном графичком облику
представи у другом;

реши непотпуну квадраатну једначину у скупу R
наведе пример квадратн
тне једначине која нема
решења у скупу R
примени образац за реш
ешавање квадратне
једначине
одреди природу решења
ња квадратне једначине
растави квадратни триноом
скицира и анализира граафик квадратне функције
(да прочита нуле функци
ције, максимум или
минимум, где расте а гд
де опада)
израчуна обим и површин
ину фигура у равни
(квадрат, правоугаоник,, правилан шестоугао,
круг)
разликује правилне поли
иедре
израчуна површину и заапремину коцке и квадра
израчуна површину и заапремину правилне
шестоугаона призме и вааљка
израчуна површину и заапремину лопте
одреди површину једнооставних равних пресека
тела

Појам функције.
Функције са коначним доменом
Графичко представљање функције
Читање
графика функције (одређ
дређивање
знака, интервала монотоности,макс
аксимума,
минимума)- без формалне дефини
иције тих
појмова
Различити графички облици предста
едстављања
функција
са
коначним
м
до
доменом
(табела,график, дијаграм, круг)
Одређивање максимума, миним
мума и
средње вредности зависне величине
Квадратна једначина
Образац за решавање квадратне једн
начине
Природа решења квадратне једначин
ине
Растављање квадратног тринома на
линеарне чиниоце
Квадратна функција и њен график

Обим и површина фигура (квадрат,
правоугаоник, правилан шестоугао, ккруг) у
равни
Појам призме, врсте. Површина и
запремина призме
Површина и запремина коцке и квадрра
Површина и запремина правилне
шестоугаона призме
Појам ваљка. Површина и запреминаа ваљка
Појам лопте. Површина и запреминаа лопте
Једноставни равни пресеци тела

(нормална компонента код силе
трења или компонента силе у
правцу кретања тела...), величина
сенке...Треба
инсистирати
на
употреби
калкулатора,
као
помоћног средства при решавању
проблема
применом
тригонометрије
Степеновање и кореновање:
Нагласити и даље важење особина
степеновања при проширивању
скупа из кога је изложилац.
Оспособити ученика да помоћу
калкулатора
одреди
вредност
корена и степена датог броја.
Функција и график функције:
приликом обраде користити што
више конкретних примера из
живота и струке;
Квадратна
једначина
и
квадратна
функција:
Истаћи
повезаност између аналитичког и
графичког
приказа
квадратне
функције.
Тела:Инсистирати на самосталном
прављењу модела тела. Користити
симулације пресека на рачунару.
Садржаје повезати са стручним
предметима и проблемима из
свакодневног живота
Низови: Низове задавати како
формулом,
тако
и
својим
члановима и рекурзивно и у
сваком од случајева код ученика
стварати представу о понашању

НИЗОВИ

Стицање
основних
знања о
низовима

препозна низ и да га настави
н
(једноставнији
примери)
препозна аритметички низ, објасни шта су n и d
и израчуна тражени члан
ч
низа
израчуна збир првих n чланова аритметичког
низа
препозна геометријски
ски низ,објасни шта су n и q
и узрачуна тражени члан
ч
низа
израчуна збир првих n чланова геометријског
низа

Појам низа
Аритметички низ
Збир првих n чланова аритметичкоог низа
Геометријски низ
Збир првих n чланова геометријскоог низа

низа

О це њива ње
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.усмену проверу знања
2.писмену провера знања
3. тестове знања
Оквирни број часова по темама
Тригонометрија
правоуглог
троугла 7 часова
Степеновање и кореновање 14
часова
Функција и график функције
6
часова
Квадратна једначина и квадратна
функција 16 часова
Тела 11 часова
Низови 6 часова
У току школске године предвиђена
у 4 писмена задатка (по 2 у
полугодишту).За реализацију писмених
адатака са исправкама планирано је 8
часова

Разред:
трећи
Годишњи фонд:

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ

ТЕМА

ЦИЉ
Стицање
основних
знања о
правој и
кругу

МАТЕМАТИКА
30 часова
ИСХО
ОДИ
По завршетку теме учен
ник ће бити у стању да:
примени Гаусов алгорит
итам на решавање система
линеарних једначина(33*3)
нацрта Декартов правооугли координатни систем
и у њему представи тачк
чку
израчуна растојање изм
међу две тачке и обим
троугла ако су дате коор
оординате његових темена
разликује општи обликк једначине праве од
екплицитног облика и преведе
п
један запис у
други
објасни положај праве
аве у координатном систему
у зависности од коефици
цијената k и n
одреди једначину праве
аве одређену датом тачком
и датим коефицијентом
м правца
одреди једначину праве
аве одређену датим двема
тачкама
примени услов паралеллности две праве
израчуна растојање тач
чке од праве
преведе општи облик јед
едначине круга у
екплицитни
одреди положај круга у Декартовом
координатном системуу и полупречник круга

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
И
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
Системи линеарних једначина. Гауусов
алгоритам
Декартов координатни систем у раавни.
Координате тачке и растојање измееђу две
тачке
Једначина праве у Декартовом
правоуглом координатном системуу.
Општи и екплицитни облик једначчине
праве
Једначина праве одређена тачком и
коефицијентом правца
Једначина праве одређена двема ттачкама
Узајамни положај две праве
Нормални облик једначине праве и
растојање тачке од праве
Круг
Узајамни положај праве и круга

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (30 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици или кабинету за
математику
П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст
а ве
образложити циљ предмета, начин и
критеријум оцењивања
неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика
подстицати ученике на размишљање
и самостално закључивање
примењивати разноврсне облике и
методе рада, како би се подстакла
активност ученика
инсистирати на прецизности,

ЕЛЕМЕНТИ ФИНАНСИЈСКЕ МАТЕМАТИКЕ

Стицање
основних
знања из
елемената
финансијске
математике

примени каматни рачун од
о сто (време дато у
годинама, месецима или данима)
примени каматни рачун више
в
сто и ниже сто
објасни појам менице и на
н који начин се
употребљава
примењује прост каматн
ни рачун на обрачунавање
камате код штедних улога
га и потрошачких кредита
покаже разлику између простог
п
и сложеног
каматног рачуна на датом
м примеру

Прост каматни рачун (каматни рачуун од
сто, више сто и ниже сто)
Примена простог каматног рачуна (р
(рад са
меницама и са рачуном штедног улоога,
потрошачки кредити)
Појам сложеног каматног рачуна

тачности, систематичности и
уредности у раду
упућивати ученике на претраживање
различитих извора и примену
савремених технологија
Аналитичка геометрија у равни:
Гаусов алгоритам применити само на
конкретне примере.
Истаћи да је аналитичка геометрија
на одређени начин спој алгебре и
геометрије:
приступ
геометрији
помоћу координата омогућава да се
разни ликови (објекти) опишу
алгебарским једначинама.
Елементи финансијске
математике: користити што више
конкретних примера из живота.

О це њива ње
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.усмену проверу знања
2.писмену провера знања
3. тестове знања
Оквирни број часова по темама
Аналитичка геометрија у равни: 16
часова
Елементи финансијске математике
6 часова
У току школске године предвиђена су 4
писмена задатка (по 2 у полугодишту).За
реализацију
писмених
задатака
са
исправкама планирано је 8 часова

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Физика
Хемија
Операције и мерења у месарству
Тржиште и промет меса
Предузетништво

ИСТОРИЈА
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ

Стицање хуманистичкогг образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјскогг простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге и
истакнутих личности;
Развијање индивидуалноог и националног идентитета;
Стицање и проширивање
вање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света ( у националном,
регионалном, европском
м и глобалном оквиру);
5. Развијање функционални
них вештина и компетенција неопходних за живот у савремен
ном друштву (подстицање критичког мишљења,
способности изражавања
вања и образлагања сопствених ставова, разумевање мултикул
ултуралности, развијање толеранције и културе
аргументованог дијалога
га).
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
ћ бити у
ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
стању да:
1.
2.
3.
4.

препозна различите
историјске
знања о
садржаје (личности,
настанк
догађаје, појаве и процесе)
про
и
у
доведе их у
модерне
везу са одговарајућом
ћом
српске државе
временском одредниц
цом
и
и
најважнији
историјским периодом;
дом;
м одликама
српске
разликује периоде у којима
државности.
је постојала, престалаа да
постоји и поновоо настала
наста
српска држава;
Развијањ
е свести
наведе и упореди одли
длике
о значају
српске државности
ости у
средњовековн
средњем и новом векку;
е државности
за
уочи утицај европских
их
настанак
револуционарних зби
бивања
модерне
на
развој
српске
српске
националне и државн
не
државе.

.Проширивање

Српска држава и државност

70
први

Српска државност у средњем веку.
Српски народ и његови суседи у средњем
веку.

Положај Срба под османском,

хабзбуршком и
млетачком влашћу (XVI–XVIII век).
Српска револуција 1804–1835. и њено
место у контексту европских збивања.
Развој државних
институција.

Развој

уставности.
Улога модерних династија
(Карађорђевићи, Обреновићи,
Петровићи) у развоју српске
државности.

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања
О блици наставе:
Предмет се реализује кроз следеће
облике
наставе:
теоријска настава.
Ме сто реализациј е настав е:
Теоријска настава се реализује у
учионици или одговарајућем
кабинету.
О цењив ање:
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:

Уочавање
улоге
знаменитих
личности у
развоју
српске
државности.
Разумевање
најзначајнијих
идеја
модерног доба
и њиховог
утицаја у
процесу
стварања
српске
државе.
Разумевање
међународног
контекста у
коме настаје
и постоји
српска
држава

објасни узроке и последице
Српске револуције,
ослободилачких
ких ратова
рато
1876–
1878, Балканских ратова
рато и
Првог светског рата;
а;

Формирање модерног политичког
система и настанак странака (радикалне,
либералне и напредњачке).
Положај Срба под османском и
хабзбуршком влашћу у XIX и почетком
XX века.

уочи и објасни
асни на
историјској карти промене
п
граница српске држааве;

Србија и Црна Гора у Балканским
ратовима и
Првом светском рату.

лоцира места најваж
жнијих
битака које су вођене
ене током
то
Српске револуције,
ослободилачких
ких ратова
рато
1876–
1878, Балканских ратова
рато и
Првог светског рата;
а;

Најзначајније личности (вожд Карађорђе
Петровић, кнез Милош Обреновић, прота
Матеја Ненадовић, митрополит Стефан
Стратимировић, Димитрије Давидовић, Тома
Вучић Перишић, Илија Гарашанин, кнез
Александар Карађорђевић, кнез Михаило
Обреновић, Владимир Јовановић, Светозар
Милетић, краљ Милан Обреновић, владика
Петар I Петровић, владика Петар II Петровић,
књаз Данило Петровић, књаз Никола
Петровић, Лука Вукаловић, Јован Ристић,
Стојан Новаковић, Никола Пашић, краљ
Александар Обреновић, краљ Петар I
Карађорђевић, престолонаследник Александар
андар
Карађорђевић, Радомир Путник, Степа
Степановић, Живојин Мишић, Петар Бојовић,
Јанко Вукотић...).

опише улогу
истакнутих личности
ности у
Српској револуцији,
и, у
развоју државних
иституција и
формирању модерноог
политичког система,
стема, у
ослободилачким
ратовима
1876–1878, Балканскким
ратовима и Првом
светском
рату;
изведе закључак о зна
начају
уставности за развој модерног
политичког система.

О квирни број часов а по тем ам а:
Српска држава и државност – 33
часа; Српски народ у југословенској
држави –
15 часова;
Достигнућа српске културе – 12
часова;
Српски народ и Србија у
савременом свету – 10 часова.
П репоруке за реал изациј у
настав е:
структура програма конципирана
је с циљем да помогне наставнику
у
планирању непосредног рада са
ученицима, олакшавајући му
одређивање обима и дубине
обраде појединих наставних
садржаја,
за сваку тематску целину дати су
циљеви, исходи и садржаји, а
исходи
треба да послуже да наставни
процес буде тако обликован да се
наведени
циљеви остваре.

Српски народ у југословенској држави

Проширивање
знања о
југословенској
идеји и
носиоцима идеје
стварања
југословенске
државе.
Разумевање
међународног
контекста у коме
настаје
југословенска
држава.
Проширивање
знања о
одликама
југословенске
државе.
Проширивање
знања о
положају
српског народа у
југословенској
држави.
Уочавање улоге
знаменитих
личности у
политичком
животу
југословенске
државе.
Сагледавање
међународног
положаја
југословенске
државе.

образложи најважније мотиве
мо
и
узроке стварање југослоовенске
државе;
уочи значај настанка
југословенске државе за српски
народ;
идентификује одлике
југословенске државе као
ао
монархије и као републик
ике;
разликује особености дрруштвенополитичких система који
и су
постојали у југословенск
ској
држави;
уочи и разуме међунаро
родни
положај југословенске државе;
др
образложи допринос
југословенских
антифашистичких покрета
ета
победи савезника у Друггом
светском рату;
именује најважније личн
ности које
су утицале на друштвеноополитичка збивања у
Југославији.

Југословенска идеја и конституисање државе.
Одлике политичког система у југословенској
краљевини (политичке борбе, Видовдански и
Октроисани устав, лични режим краља Александра,
стварање Бановине Хрватске и отварање српског
питања).
Априлски рат и последице пораза, геноцид над
Србима у НДХ.
Отпор, устанак и грађански рат.
Биланс рата и допринос Југославије победи
антифашистичке коалиције.
Проглашење републике и изградња новог државног
и друштвеног уређења.
Сукоб Југославије и социјалистичких земаља –
резолуција Информбироа, Голи оток.
Југославија између истока и запада.
Разбијање и распад Југославије – пораз Југославије
као идеје, политичког пројекта и друштвеног
система, велике силе и југословенска криза, ратови у
Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини,
настанак нових држава, сукоби на Косову и
Метохији и НАТО интервенција 1999, Косовско
питање, раздвајање Србије и Црне Горе.
Најзначајније личности (краљ Александар I
Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Љуба
Давидовић, Светозар Прибићевић, Антон Корошец,
Милан Стојадиновић, Влатко Мачек, кнез Павле
Карађорђевић, краљ Петар II Карађорђевић, генерал
Драгољуб Михаиловић, генерал Милан Недић, Анте
Павелић, Јосип Броз Тито, Слободан Милошевић,
Фрањо Туђман...).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
садржаје треба прилагођавати ученицима,
како би најлакше и најбрже достигли
наведене исходе,
наставник има слободу да сам одреди
распоред и динамику активности за сваку
тему, уважавајући циљеве предмета,програм
се може допунити садржајима из прошлости
завичаја, чиме се код ученика постиже
јаснија представа о историјској и културној
баштини у њиховом крају (археолошка
налазишта, музејске збирке),
у школама на наставном језику неке од
националних мањина могу се обрадити и
проширени наставни садржаји из прошлости
тог народа,
важно је искористити велике могућности
које историја као наративни предмет пружа
у подстицању ученичке радозналости, која је
у основи сваког сазнања,
наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича” богата
информацијама и детаљима, не зато да би
оптеретили памћење ученика, већ да би им
историјски догађаји, појаве и процеси били
предочени јасно, детаљно, живо и
динамично,
посебно место у настави историје имају
питања, како она која поставља наставник
ученицима, тако и она која долазе од
ученика, подстакнута оним што су чули у
учионици или што су сазнали ван ње
користећи различите изворе информација,
добро осмишљена питања наставника имају
подстицајну функцију за развој историјског
мишљења и критичке свести, не само у фази
утврђивања и систематизације градива, већ и
у самој обради наставних садржаја,

Достигнућа српске културе

Разумевање
појма српског
културног
простора.
Развијање свести
о вишевековном
континуитету
српске културе.
Сагледавање
српске културе
као дела
европске
културног
наслеђа.
Проширивање
знања о
највишим
дометима и
представницима
српске културе.
Развијање свести
о значају
образовања за
општи културни
напредак.
Уочавање
промена у
свакодневном
животу код Срба
кроз векове.

разликује периоде у који
има су
настала најзначајнија дела
де српске
културе;
упореди одлике српске културе
к
различитих периода;
објасни утицаје историјјских
збивања на културна крет
етања;
опише одлике свакодневвног
живота код Срба у разли
ичитим
епохама и областима;
именује најважније личн
ности које
су заслужне за развој сррпске
културе.

Средњовековна култура Срба (језик и писмо, верски
карактер културе, Мирослављево јеванђеље,
књижевност, најзначајније задужбине, правни
споменици).
Последице сеоба на српску културу (утицај
западноевропских културних кретања на српску
културу).
Успон грађанске класе.
Свакодневни живот сеоског и градског
становништва.
Културна и просветна политика – оснивање Велике
школе, Универзитета, академије наука, Народног
позоришта.
Европски културни утицаји.
Личности – Свети Сава, деспот Стефан Лазаревић,
монахиња Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук
Караџић, Сава Текелија, Петар II Петровић Његош,
Паја Јовановић, Урош Предић, Надежда Петровић,
Лаза Костић...).
Српска култура као део југословенског културног
простора (културна сарадња и прожимања, наука,
уметнички покрети, хуманитарне и спортске
организације, популарна култура, личности –
Никола Тесла, Михајло Пупин, Михаило Петровић
Алас, Јован Цвијић, Милутин Миланковић,
Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Јован Дучић,
Ксенија Атанасијевић, Слободан Јовановић, Сава
Шумановић, Иван Мештровић, Иво Андрић, Милош
Црњански, Бојан Ступица, Десанка Максимовић,
Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Александар
Петровић, Александар Поповић, Емир Кустурица,
Душан Ковачевић…).

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
у зависности од циља који наставник жели
да оствари, питања могу имати различите
функције, као што су: фокусирање пажње на
неки садржај или аспект, подстицање
поређења, трагање за појашњењем, настава
би требало да помогне ученицима у
стварању што јасније представе не само о
томе шта се десило, већ и зашто се то десило
и какве су последице из тога проистекле,у
настави треба што више користити
различите облике организоване активности
ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад
у групи, радионице или домаћи задатак),
да би схватио догађаје из прошлости, ученик
треба да их „оживи у свом уму”, у чему
велику помоћ може пружити употреба
различитих историјских текстова, карата и
других извора историјских података
(документарни и играни видео и дигитални
материјали, музејски експонати,
илустрације), обилажење културноисторијских споменика и посете установама
културе,
коришћење историјских карата изузетно је
важно јер омогућавају ученицима да на
очигледан и сликовит начин доживе простор
на коме се неки од догађаја одвијао,
помажући им да кроз време прате промене
на одређеном простору,

Српски народ и Србија у савременом свету

Разумевање
политичких и
економских
односа у
савременом
свету.
Сагледавање
међународног
положаја Србије.
Проширивање
знања о
најзначајнијим
међународним
организацијама
и чланству
Србије у њима.
Проширивање
знања о
последицама
научнотехнолошког
развоја на живот
савременог
човека.

идентификује најважнијје
чиниоце у међународним
м
политичким и економскким
односима;
разуме место и улогу Сррбије у
савременом свету;
утврди значај чланства Србије
С
у
међународним организаацијама;
објасни утицај савремени
них
техничких достигнућа на
н
повезивање људи у светту.

Корелација са другим предметима
Српски језик и књижевност Географија
Грађанско васпитање
Верска настава

Најутицајније државе и организације у
међународним политичким и економским односима.
Улога Организације уједињених нација у очувању
мира у свету, борби против сиромаштва и заштити
културних споменика.
Геополитички положај Србије.
Чланство Србије у регионалним, европским и
светским организацијама (Савет Европе, ОЕБС,
ОУН…).
Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна Гора,
Република Српска, Срби у дијаспори).
Свет почетком XXI века – научни и технолошки
развој, Интернет, утицај медија на јавно мњење,
популарна култура, глобализација, тероризам,
еколошки проблеми...

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве :
треба искористити и утицај наставе историје
на развијање језичке и говорне културе
(беседништва), јер историјски садржаји
богате и оплемењују језички фонд ученика,
у раду са ученицима неопходно је имати у
виду интегративну функцију историје, која у
образовном систему, где су знања подељена
по наставним предметима, помаже
ученицима да постигну целовито схватање о
повезаности и условљености географских,
економских и културних услова живота
човека кроз простор и време,
пожељно је избегавати фрагментарно и
изоловано учење историјских чињеница јер
оно има најкраће трајање у памћењу и
најслабији трансфер у стицању других знања
и вештина,
у настави треба, кад год је то могуће,
примењивати дидактички концепт
мултиперспективности,
одређене теме, по могућности, треба
реализовати са одговарајућим садржајима из
сродних предмета.

ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

Системи једначина и детерминанте

ТЕМА

30 часова
трећи
1.
2.
3.
4.
5.

ЦИЉЕВИ
Проширивање
знања о
решавању
система
једначина и
стицање
основних
знања о
детерминантам
а

ИСХОДИ
По завршетку тееме ученик ће бити у стању да :
израчуна детерми
рминанту реда 2 и 3
примени особин
не детерминанти на израчунавање
детерминанте
примени Крамеерово правило на решавање
система линеарн
них једначина 2*2 и 3*3
реши систем јед
едначина састављен од једне
квадратне и једн
не линеарне једначине
графички нађе решење
р
квадратне и линеарне
једначине

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
И
ПО ТЕМАМА
Детерминанте реда два и три
и
Особине детерминанти
Решавање система
Крамеровим правилом
Систем квадратне и линеарн
арне
једначине

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе,
односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (30 часова)
М ест о реа л иза ци ј е на ст
а ве Настава се реализује у
учионици или кабинету за
математику.

Стицање
основних знања
из
комбинаторике

Комбинаторика

Развијање логичког и апстрактног мишљења
Развијање способноости јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математиччко-логичког језика
Развијање способноости одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа
са
Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни одн
носи и трансформације
Развој способности за трансфер знања и вештина у стручно- теоретске предмете

примени правилоо збира и правило производа
одреди број перм
рмутација датога скупа
одреди број вари
ијација датога скупа
одреди број комб
бинација датога скупа
наведе пермутаци
ције (варијације, комбинације)
датога скупа од највише
н
четири члана
одреди k-ти бин
иномни коефицијент у развоју
бинома на n-ти степен
ст
одреди непознатти члан у развоју бинома из датих
услова-једноставвнији примери

Пермутације
Варијације
Комбинације
Биномни образац

П репо ру ке за реа л иза ци ј у
на ст а ве
образложити циљ предмета, начин
и критеријум оцењивања
неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика
подстицати ученике на
размишљање и самостално
закључивање
примењивати разноврсне облике и
методе рада, како би се подстакла
активност ученика
инсистирати на прецизности,
тачности, систематичности и
уредности у раду

Вероватноћа и статистика

Стицање
основних знања
из вероватноће и
статистике

уочи случајне догађаје
догађа
препозна који суу догађаји могући, повољни,
сигурни, немогућ
ући
израчуна верова
ватноћу преко класичне
дефиниције веров
роватноће (статистичке
дефиниције веро
роватноће)
одреди условну вероватноћу догађаја А у односу
на догађај B
наведе пример сллучајне променљиве
примени расподеелу вероватноћа познату под
називом биномн
на расподела
препозна основн
не појмове статистике
формира статист
стичке табеле и на основу њих да
графички прикаже
аже податке
израчуна одређеене карактеристике случајног
узорка (аритмери
ичку средину узорка, медијану
узорка, мод узоррка и дисперзију узорка)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Стручни предмети

Случајни догађаји. Простор
елементарних догађаја
Различите дефиниције
вероватноће
Условна вероватноћа Случајн
не
променљиве. Дискретне случа
чајне
променљиве и биномна
расподела Статистика. Основн
ни
појмови Формирање
статистичких
табела и графичко приказивање
ање
података
Карактеристике емпиријске
расподеле (аритмеричка
средина узорка, медијана
узорка, мод узорка, дисперзијја
узорка)

упућивати ученике на
претраживање различитих извора
и примену савремених
технологија
Системи једначина и
детерминанте: доказати
Крамерову теорему и поступак
илустровати на примерима.
Комбинаторика: при решавању
задатака пребројавања
разматрати варијације,
пермутације и комбинације
комбинаторним проблемима у
којима нема понављања (без
понављања). При обради новог
градива користити што више
конкретних примера из живота .
Вероватноћа и статистика: при
обради новог градива користити
што више конкретних примера
из живота и струке.
О це њива ње
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.усмену проверу знања
2.писмену провера знања
3. тестове знања
Оквирни број часова по темама
Детерминанте
и
системи
линеарних једначина 8 часова
Комбинаторика 6 часова
Вероватноћа и статистика
1314 часова
У
току
школске
године
предвиђена
су
2
писмена
задатка(по 1 у полугодишту).За
реализацију писмених задатака са
исправкама планирана су 4 часа.

ГЕОГРАФИЈА ХРАНЕ
Годишњи фонд часова:

34 или
ли 30 (према
(п
наставном плану)

Разред:

други или трећи
тр

Циљеви предмета:

ТЕМА

Глобализација
и култ хране у
XXI веку

ЦИЉ
Стицање знања о
процесу
глобализације,
њеном утицају на
производњу,
размену хране и
начине исхране
народа света

Стицање знања
ања о процесу глобализације, њеном утицају на производњу, размену ххране и начине исхране народа света
Стицање знања
ања о пореклу, производњи и дистрибуцији појединих врста прехрамббених производа
Оспособљаваање ученика да примењују географско знање у даљем образовном и пррофесионалном развоју.
Оспособљаваање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање
вање проблема и закључивање.
Развијање споособности коришћења различитих извора информација и самосталногг и тимског учествовања у
истраживачки
ким пројектима
Оспособљаваање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активвно учествовање у заштити, обнови и
унапређивањ
њу животне средине.
НАЧИН
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈЈИ
ОСТВАРИВАЊА
По завршеткуу теме ученик ће бити у стању да:
ПО ТЕМАМА
ПРОГРАМА
објасни појам
ам глобализације и њен утицај у
Глобализација
и
глобаални На почетку теме ученике
процеси; глобализација свеетске упознати са циљевима и
домену произв
зводње и размене хране у свету
исходима наставе / учења,
привреде и њене последице
опише домен
ен деловања и значај међународне
организације FAO
Међународна организација F
FAO планом рада и начинима
опише утицај
ај урбанизације на промене у
и
њени домети и улога
га у оцењивања.
начину исхран
не становништва
савременом свету
објасни повез
везаност различитих традиција,
Урбанизација
и
саврем
мена
Облици наставе
култура и религија на начине исхране
исхрана становништва
становништва
ва у свету
Облици исхране становништ
штва Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
наведе узрокке и последице недовољне исхране
и њихово распрострањење
становништва
ва у појединим деловима света
теоријска настава ( часова)
Узроци и последице недоввољне
примени здраве
аве облике исхране
исхране становништва, прооблем
наведе зашти
ићене прехрамбене производе из
глади, у појединим делоовима
Место реализације наставе
наше земље и из појединих држава света
света
Теоријска настава се
Исхрана савременог човека
реализује у учионици
Заштићени
прехрамбе
бени
производи у Србији и у остали
лим
деловима света

Прехрамбена
индустрија и
трговински
токови хране

Стицање знања о
прехрамбеној
индустрији
и
трговинским
токовима хране

наведе начин
ине производње и дистрибуције
хране
опише струуктуру прехрамбене индустрије
(млинска
индустрија, месна
индуустрија, индустрија за прераду
рибе и морск
ских плодова, млечна индустрија,
индустрија уља
уљ и намаза, индустрија шећера
и кондиторск
ских производа, индустрија
алкохолних и безалкохолних пића) објасни
географски размештај прехрамбене
индустрије у нашој земљи и у свету
именовати савремене
технологије
за
складиштење
ење и транспорт хране
наведе највећће прехрамбене компаније у нашој
земљи и у свету
све
наведе основн
не трговинске токове храном

Начини
производње
и П репо ру ке за ре а л иза ци
ју
дистрибуције хране
наставе
Прехрамбена индустрија:
Коришћење савремених
структура производње, размештај
ештај
електронских помагала,
у Србији и у свету
аналогних и дигиталних
Модерне технологије за
географских карата
складиштење и транспорт хр
хране
различитог размера и
Највеће прехрамбене компааније
садржаја
у Србији и у свету - примери
и
Коришћење информација са
Берзе и трговински токкови
Интернета
храном
Коришћење интерактивних
метода рада
Коришћење основне
литературе уз употребу
савремених технологија за
презентовање.

О це њива ње
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
1. праћење остварености
исхода
2. тестове знања

Порекло,
производња и
дистрибуција
прехрамбених
производа

Стицање знања о
пореклу,
производњи и
дистрибуцији
појединих врста
прехрамбених
производа

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Биологија
Хемија
Историја

Наведе житаарице и њихово географско
распрострањење
ањење од којих се справља хлеба и
пециво
наведе највеће произвођаче и дистрибутере
хлеба и пеци
ива у локалној средини и у региону
опише врсте
сте меса које се користи у исхрани
људи на глоб
балном нивоу
наведе највеће произвођаче и дистрибутере
меса и месни
их прерађевина
опише врсте
сте млечних производа и географско
порекло сираа
наведе најва
важнија риболовна подручја у свету
и највеће про
роизвођаче и дистрибутере рибом и
морским плоодовима
опише распро
рострањење уљарица, највеће
произвођачее и дистрибутере уља
опише највећћа виноградарска подручја у
Србији и у свету
св
именује најве
веће светске произвођаче вина у
Србији и у свету
св
наведе највеће произвођаче и дистрибутере
пива у светуу
опише геогррафско порекло биљних култура од
којих се справ
ављају топли напици
наведе највеће произвођаче и дистрибутере
топлих и хлаадних безалкохолних напитака
опише географско порекло, производњу и
дистрибуцијју других алкохолних пића
опише произзводњу и дистрибуцију
кондиторски
их производа у Србији и у свету
именује врсте
сте раног поврћа, највеће
произвођачее и дистрибутере у Србији и у
свету
опише
географски
размештај
воћарске
производње и начин трговине воћем у Србији
и у свету

Географско порекло,
производња и дистрибуција
појединих прехрамбених
производа у Србији и у светуу
(хлеб, месо и риба, млеко и
млечни производи, уља,
алкохолних пића, топлих
напитака, кондиторских
производа, воћа и поврћа ...)

О кв ирни б ро ј ча со ва по
темама
Глобализација и култ хране
у XXI веку (10 часова)
Прехрамбена индустрија и
трговински токови (10
часова)
Порекло, производња и
дистрибуција прехрамбених
производа ( 15 часова)

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Циљеви предмета:

Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености нео
еопходних за живот и рад у савременом
друштву

Разред

први

Назив и трајање модула предмета
Трајање модула
(часови)
В
14
Основе рачунарске технике
16
Обрада текста
16
Табеларни прорачуни
10
Слајд - презентације
14
Интернет и електронска комуникација
70
УКУПНО:
НАПОМЕНА:
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан настаавним планом за сваки образовни профил.
НАЗИВ МОДУЛА

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за коришћење
основних могућности
рачунарског система

Основе рачунарске технике
14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће би
ити у стању
да:
класификује фазе историјског развоја
р
рачунара
наведе примере употребе РС
Су
свакодневном животу
дефинише појмове хардвера и софтвера
с
објасни Фон Нојманов модел рачунара
р
разликује јединице за меру коли
личине
података
разликује основне компоненте рачунара
разликује факторе који утичу на
н
перформансе рачунара
разликује врсте софтвера
дефинише оперативни систем (ОС)
(
и
наводи његове главне функцијее
подешава радно окружење ОС
хијерархијски организује фасци
икле и
управља фасциклама и датотека
екама
разликује типове датотека

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
историјски развој технологија
за складиштење, обраду и
пренос података
примена РС у разним
областима људске делатности
блок-схема Фон Нојмановог
модела рачунарског система
јединице за мерење количине
податка (бит, бајт, редови
величине)
основне компоненте рачунара
и њихов утицај на
перформансе рачунара
врсте и подела софтвера,
главне функције ОС-а
подешавање радног окружења
(позадина радне површине,
сат, календар, језик тастатуре,
резолуција монитора...)

ПРЕПОРУЧЕНЕ
Е АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модул
ула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, п
планом рада и начинима оцењивања.
Ставове предвиђеене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током сви
их облика наставе.

О б л иц и на стт аве
Модул се реализуује кроз следеће облике наставе:
1. лабораторијсске вежбе
П о дел а о дељ ења на г ру пе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
Лабораторијск
ских вежби
М ест о реа л иза ци ј е на ст а ве
рачунарски каабинет
П репо ру ке заа реа л иза ци ј у на ст а ве
Конкретне прримере за вежбање прилагодити образовном
профилу.

користи текст едитор оперативвног система
црта помоћу програма за цртање
ање у оквиру
ОС
инсталира нови софтвер
компресује и декомпресује дат
атотеке и
фасцикле
обезбеђује заштиту рачунара од штетног
софтвера
инсталира периферне уређаје
наводи примере и предности умр
мрежавања
рачунара
манипулише дељивим ресурси
има у
локалној мрежи
управља штампањем докумената
ата
примењује здравственe и сигуурноснe мерe
заштите при коришћењу рачун
унара
објасни утицај коришћења рач
чунара на
животну средину
примењује и поштује законскaa решења у
вези са ауторским правима и зааштитом
података

концепти организације
датотека и фасцикли
типови датотека
текст едитор цртање који
постоји у саставу ОС-а
програм за цртање који
постоји у саставу ОС-а
инсталација корисничког
софтвера
програми за архивирање
података
програми за заштиту рачунара
од штетног софтвера
инсталација периферних
уређаја
дељење ресурса у оквиру
локалне мреже
подешавање параметара
штампе
фактори који штетно утичу на
здравље корисника рачунара,
животну средину и мере за
њихову минимизацију
врсте лиценци, ауторска права
и заштита података

При реализаци
цији модула инсистирати на вештинама.
Принцип рада
ада рачунарског система објаснити правећи
паралелу са си
истемима који су ученицима већ познати из
ранијег искусства.
Основне комп
поненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања ррачунара, улазно – излазне портове и уређаје
спољашње мееморије, а централну јединицу само на нивоу
основне блок – шеме (матична плоча, напајање, РАМ,
процесор, граафичка, звучна и мрежна карта).
Објаснити знач
значај и направити хијерархију утицаја појединих
компоненти Р
РС на перформансе рачунара.
Поделу софтве
вера урадити на нивоу: ОС, апликативни софтвер
и драјвери и ообјаснити њихову намену.
При подешав
дешавању радног окружења посебну пажњу обратити
на регионалнаа подешавања
При реализаци
цији хијерархијске организације фасцикли
објаснити уче
ченицима њен значај.
Инсталацију софтвера реализовати на програмима за заштиту
рачунара и арх
рхивирање података.
Инсталацију периферних уређаја урадити на примеру
штампача.
Објаснити учченицима значај правилног држања тела,
осветљења, ддужине рада без паузе...
Инсистирати
и на поштовању и доследном спровођењу
ауторских права
ава и софтверских лиценци.
О це њива ње
Вредновање остваарености исхода вршити кроз:
1. Праћење оствварености исхода
2. Тестове знања
ања
3. Тестове практи
тичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад са
програмима за обраду
текста

Обрада текста
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће би
ити у
стању да:
подешава радно окружење
програма за обраду текста
управља текстуалним докумен
нтима
и чува их у различитим верзијаама
креира и уређује текстуалне
документе
креира и уређује табеле
уметне објекте у текст и
модификује их
направи циркуларна писма
подешава параметре изгледа
странице текстуалног документ
нта
проналази и исправља правопи
писне
и словне грешке помоћу алатаа
уграђених у програм за обрадуу
текста.
прегледа и штампа текстуални
и
документ.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
подешавање радног окружења (палете
алатки, пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама
програма)
уношење текста (унос текстa, симбола и
специјалних карактера)
форматирање текста (слова, обликовање,
индексирање, експонирање, боја, промена
величине слова)
форматирање пасуса
стилови
креирање и форматирање табеле
уношење података и модификовање табеле
рад са објектима (уметање, копирање,
премештање, промена величине...) израда
циркуларног писма, избор листе
прималаца, уметање података, снимање и
штампање
подешавање параметара изгледа странице
документа (оријентација папира, величина,
маргине, прелом, уређивање заглавља и
подножја, аутоматско нумерисање страна)
исправљање правописних грешака,
контролор правописа
прегледање документа пре штампања,
штампање целог документа, појединачних
страница и одређивање броја копија

ПРЕ
ЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку мо
модула ученике упознати са циљевима и
исходима нааставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове пред
едвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика токоом свих облика наставе.

О б л иц и на ст аве
Модул се реал
ализује кроз следеће облике наставе:
лаборатторијске вежбе
П о дел а о дељ ења на г ру пе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
Лаборат
аторијских вежби
М ест о реа л иза ци ј е на ст а ве
рачунаррски кабинет
П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве
Конкреттне примере за вежбање прилагодити образовном
профилуу кроз корелацију са стручним предметима
(форме, текстови, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће
ученик ррадити при обављању стручних послова )
При реаализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби
и одговарајућег језика тастатуре.
Инсисти
тирати на правилном форматирању параграфа
(максим
мално користити могућности које пружа програм,
избегаваати поновљену употребу тастера „ентер“ и
„размак““)
При обради
бради табела као пример урадити табелу која ће се
касније ккористити при изради циркуларног писма.
О це њива ње
Вредновање
вање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење
ење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Назив модула:

Табеларни прорачуни

Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад са
програмом за
табеларне прорачуне

Назив модула:

16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
подешава радно окружење
програма за табеларне
прорачуне
управља табеларним
документима и чува их у
различитим верзијама
уноси податке различитих
типова – појединачно и
аутоматски
измени садржаје ћелија
сортира и поставља филтере
манипулише врстама и
колонама
организује радне листове
уноси формуле у ћелије
форматира ћелије
бира, обликује и модификује
графиконе
подешава изглед странице за
штампање табеларног
документа
исправља грешке у
формулама и тексту
прегледа и штампа табеларни
и
документ.

Слајд – презентације

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
подешавање радног окружења (палете алатки,
пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама програма)
уношење података (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне)
мењање типа и садржаја ћелије
сортирање и филтрирање
подешавање димензија, преметање, фиксирање
и сакривање редова и колона
додавање, брисање, премештање и
преименовање радних листова
уношење формула са основним аритметичким
операцијама, користећи референце на ћелије
функције за: сумирање, средњу вредност,
минимум, максимум, пребројавање,
заокруживање
логичке функције
копирање формула, релативно и апсолутно
референцирање ћелија
форматирање ћелија (број децималних места,
датум, валута, проценат, поравнање, прелом,
оријентација, спајање ћелија, фонт, боја
садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије)
намена различитих типова графикона,
приказивање података из табеле помоћу
графикона
подешавање изгледа странице документа за
штампање (оријентација папира, величина,
маргине, прелом, уређивање заглавља и
подножја, аутоматско нумерисање страна)
исправљање грешака у формулама и тексту
прегледање документа пре штампања,
аутоматско штампање насловног реда,
штампање опсега ћелија, целог радног листа,
целог документа, графикона и одређивање броја
копија.

ПРЕ
ЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку мо
модула ученике упознати са циљевима и
исходима нааставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове пред
едвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика токоом свих облика наставе.

О б л иц и на ст аве
Модул се реал
ализује кроз следеће облике наставе:
лаборатторијске вежбе
П о дел а о дељ ења на г ру пе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
Лаборат
аторијских вежби
М ест о реа л иза ци ј е на ст а ве
рачунаррски кабинет
П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве
Конкреттне примере за вежбање прилагодити образовном
профилуу кроз корелацију са стручним предметима.
При реаализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби
и одговарајућег језика тастатуре.
Логичкке функције: избор функција прилагодити нивоу
знања учченика и потребама образовног профила.
Формати
ирање ћелија обрађивати током два часа
При обради
бради графикона, показати различите врсте
графикоона (хистограме, линијске, и „пите“; објаснити
њихову н
намену; показати подешавање појединих
елемената
ата графикона).
О це њива ње
Вредновање
вање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење
ење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за израду
слајд – презентација и
њихово презентовање

10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
подешава радно окружење
програма за израду слајд –
презентације
управља слајд –
презентацијама и чува их у
различитим форматима и
верзијама
додаје и премешта слајдове
припреми презентацију у
складу са правилима и
смерницама за израду
презентације
користи различите
организације слајда
уноси и форматира текст на
слајду
додаје објекте на слајд уноси
белешке уз слајд подешава
позадину слајда користи и
модификује готове дизајн –
теме
додаје и подешава
анимационе ефекте објектима
бира и подешава прелазе
између слајдова
израђује интерактивне слајд
презентације
разликује врсте погледа на
презентацију
припрема за штампу и штампаа
презентацију
подешава презентацију за
јавно приказивање;
припрема презентације за
приказивање са другог
рачунара
излаже слајд-презентацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
подешавање радног окружења (палете алатки,
пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама програма)
додавање и манипулација слајдовима
основна правила и смернице за израду
презентације (количина текста и објеката по
слајду, величина и врста слова, дизајн...)
организација слајда: слајдови са текстом,
табелама, дијаграмима и графиконима
форматирање текста
додавање објеката на слајд (звук, филм....)
позадина слајда (боје, преливи, шрафуре,
текстуре и слике)
дизајн – теме
анимациони ефекти (врсте, подешавање
параметара, анимационе шеме)
прелаз између слајдова
интерактивна презентација (хиперлинкови и
акциона дугмад)
врсте погледа на презентацију
штампање презентације
подешавање презентације за јавно приказивање
(ручно, аутоматски, у петљи...)
наступ презентера (положај презентера,
вербална и невербална комуникација,
савладавање треме...).

ПРЕПО
ПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку мо
модула ученике упознати са циљевима и
исходима насставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове пред
едвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика токоом свих облика наставе.

О б л иц и на ст аве
Модул се реал
ализује кроз следеће облике наставе:
лаборатооријске вежбе
П о дел а о дељ ења на г ру пе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
Лаборат
аторијских вежби
М ест о реа л иза ци ј е на ст а ве
рачунарсски кабинет
П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве
Практичн
ну реализацију модула извести у неком од
програмаа за израду слајд презентације.
Конкретн
не примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима.
Кроз цео
ео модул ученик треба да ради на једној
презентаци
цији чија је тематика везана за конкретан
образовни
и профил и да на њој примени сва усвојена знања
и вештин
не.
При реали
лизацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби
и одговарајућег језика тастатуре.
Извођењ
ње наставе започети објашњењима наставника а
затим усм
мерити ученике да самостално вежбају.
Инсистиррати на значају слајд презентација и важности
квалитетн
тног презентовања.
Подстицаати код ученика креативност.
Последња
едња два часа ученици презентују своје радове и
дискутујуу о њима.
Оцењивање
ње
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење
ење остварености исхода
2. тестове п
практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за коришћење
Интернета и
електронску
комуникацију

Интернет и електронска комуник
кација
14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће
МОДУЛА
бити у стању да:
историјски развој Интернета и структура
објасни појам и структуру
адресе и протоколи
Интернета
начини повезивања рачунара са Интернетом
разликује начине повезивања
(предности и недостаци сваког од њих)
рачунара са Интернетом
сервиси Интернета (WWW, електронска пошта,
разликује Интернет – сервисе
FTP...)
објасни појмове хипертекста
WWW, веб – прегледач (врсте, отварање и
и WWW
подешавање)
користи садржаје са веба
коришћење претраживача (основно и напредно)
(WWW – сервиса)
поузданост извора информација.
проналази садржаје на вебу
медијска писменост.
помоћу претраживача
преузимање садржаја са веба (снимањем веб
странице, копирањем садржаја са веб странице,
процењује садржаје са веба наа
преузимањем датотеке)
критички начин
програми за електронску пошту („веб – мејл“ и
преузима садржаје са веба
програми за преузимање поште на локални
комуницира путем
рачунар)
електронске поште
радно окружење програма за електронску пошту
разликује предности и
постављање адресе примаоца („за“, „копија“,
недостатке електронске
„невидљива копија“)
комуникације
пријем и слање електронске поште, без и са
користи разноврсне Интернет
прилогом
– сервисе
напредне могућности програма за преузимање
попуњава и шаље веб –
ел. поште (уређивање адресара, уређивање
базиране обрасце
фасцикли, аутоматско сортирање поште...)
објашњава појам
веб – обрасци разноврсне намене
електронског пословања
електронско пословање у трговини и јавној
примени сервис „у облаку“
управи
објашњава могуће
предности и недостаци електронске
комуникације
злоупотребе Интернета
социјалне мреже, форуми, системи за брзе
примењује безбедносне мере
поруке,
системи за електронско учење...
приликом коришћења
рачунарски сервиси „у облаку“, рад са текстом,
Интернета
табелама и датотекама.
примењује правила лепог
безбедност деце на Интернету
понашања на мрежи
безбедносни ризици коришћења електронске
поштује ауторска права за
комуникације
садржаје преузете са мреже
правила лепог понашања у електронској
комуникацији

ПРЕ
ЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку мо
модула ученике упознати са циљевима и
исходима нааставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове пред
едвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика токоом свих облика наставе.

О б л иц и на ст аве
Модул се реал
ализује кроз следеће облике наставе:
лаборатторијске вежбе
Подела одељ
љења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
лаборатор
оријских вежби
Место реализ
изације наставе
рачунарсски кабинет

П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а ве
При реали
лизацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби
и одговарајућег језика тастатуре.
Током рееализације свих садржаја модула инсистирати на
могућност
стима злоупотребе Интернета а поготово на
безбедноости корисника, поузданости информација и
спречава
авању злоупотребе деце.
При прет
етраживању Интернета ученике усмерити ка
тражењу образовних веб сајтова и коришћењу система за
електрон
нско учење.
При обради
бради електронског пословања демонстрирати
различитте врсте веб образаца који се користе за
поручиваање и плаћање робе путем Интернета, поручивање
докумената...
ата...
Показати
ати рад са текстом, рад са табелама и складиштење
податакаа у неком од сервиса „у облаку“ (cloud computing),
доступни
них путем веба.
Преузимање
зимање садржаја са веба вежбати на примерима
преузимања
зимања текста, слика, клипова и датотека.
Код преуузимања садржаја са веба водити рачуна о
веродост
достојности извора информација и развијати код
ученика критичко мишљење и медијску писменост у
избору и тумачењу садржаја.
При елекктронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања
ња (netiquette).

При реали
лизацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити
и ученицима „пут“ електронског писма.
Доследн
но спроводити поштовање ауторских права и
софтверск
ских лиценци.

О це њива ње
Вредновање
вање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење
ење остварености исхода
2. тестове п
практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Сви предмети

АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА
Годишњи фонд часова:

34 или
ли 30 (према
(п
наставном плану) Разред:
други
и или трећи
Сттицање знања о природним и друштвеним одликама географске средин
ине и о њиховом утицају на развој пољопривреде.
Осп
Оспособљавање
ученика за посматрање, класификацију, систематизациј
ију, решавање проблема и закључивање.
Осп
Оспособљавање
ученика да примењују географско знање и вештине у ддаљем образовном и професионалном развоју.
Ос
Оспособљавање
ученика да користе писане, графичке и ликовне изворее информација, да их анализирају и примењују у
про
роцесу учења и истраживања.

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ

Увод у аграрну
географију

Стицање знања о
предмету изучавања,
развоју и значају
аграрне географије

Природни услови за
развој пољопривреде

Стицање знања о
физичкогеографским
одликама географске
средине и о
њиховом утицају на
развој пољопривреде

Осп
Оспособљавање
ученика за одговорно опхођење према себи и окружењ
њу и за активно учествовање у заштити, обнови и
унапређивању животне средине.
ун
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖА
ЖАЈИ
НАЧИН
По заавршетку теме ученик ће бити у стању
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
да:
На почетку теме ученике упознати са
деф
дефинише
предмет изучавања, значај,
Предмет изучавања, знач
значај,
циљевима и исходима наставе / учења,
разввој и место аграрне географије у
развој и место аграрне
планом рада и начинима оцењивања.
систтему наука
географије у систему наук
ука
објаасни појам и границе аграрног простора
Аграрни простор и његоове
О б л иц и на ст аве
наведе
аведе поделу и типове пољопривреде у
границе
Предмет
се реализује кроз следеће облике
светту
Подела и типови
наставе:
пољопривреде у свету
опи
пише важност географског размештаја
теоријска настава ( 35 часова)
пољ
љопривредне производње
Географски размештај
пољопривредне производдње
објаасни вертикалну и хоризонталну
повез
везаност пољопривреде са другим
Место пољопривреде у
Место реализације наставе
приввредним делатностима
просторној организацији
и
Теоријска настава се реализује у
објаасни значај агроиндустрије
привреде и значај
учионици
објаасни појам глобализације хране као
агроиндустрије
послледице међудејства георафских услова
Глобализација хране и ње
њене
Препоруке за реализацију наставе
и теехнолошког развоја
последице
Коришћење савремених електронских
помагала, аналогних и дигиталних
објаасни утицај и значај рељефа, климе,
Физичкогеографске одли
ике
географских карата различитог размера
воде,
де, тла, биљних и животињских
географске средине као ва
важан
и садржаја
зајед
едница за развој пољопривредне
услов за развој
прои
изводње
Коришћење информација са Интернета
пољопривредне производдње
Коришћење интерактивних метода рада
преепозна деградацију природне средине у
Заштита и унапређивање
ње
Коришћење основне литературе уз
окруж
ужењу и да предложи мере за заштиту
пољопривреде и животн
тне
употребу савремених технологија за
и унапређивање
ун
аграрног простора
средине
презентовање.
извооди активности везане за заштиту и
унап
пређивање пољопривреде и животне
сред
едине

Друштвени услови за
развој пољопривреде

Географска својства
биљне и сточарске
производње

Стицање знања о
друштвеногеографск
им одликама
географске средине и
о њиховом утицају
на развој
пољопривреде

објассни однос између броја становника на
Земљ
љи и расположивих количина хране
довед
де у везу структуре становништва са
прои
изводњом хране и начине исхране
објассни процес деаграризације као
послеедицу миграције пољопривредног
станоовништва
објассни везу између саоских насеља као
аграррних произвођача и градова као
аграррних тржишта
наведе
аведе врсте агротехничких мера у
пољоопривреди (механизација, хемизација,
мели
лиорација, аграрне револуције)

Стицање знања о
развоју, размештају и
значају биљне и
сточарске
производње

опише
ше настанак, развој и границе
земљ
љорадње
наведе
аведе значај и перспективе развоја
земљ
љорадње и сточарства
објассни географско порекло и просторни
размештај
ештај производње најважнијих биљних
култуура у нашој земљи и у свету
(житаарице, поврће, воће, шећерна репа,
шећеерна трска, уљарице, кафа, какао, чај,
дуван
н, зачини, наркотичне биљке,
тексттилне биљке, агруми, винова лоза...)
наведе
аведе важније врсте стоке које се гаје у
светту и у нашој земљи
опише
ше сточарске области у свету и у нашој
земљ
љи
предввиди мере за заштиту и унапређивање
биљн
љне и сточарске производње у свом
окруж
ужењу

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
ИМА
Биологија
Хемија
Историја

Пораст светског становни
иштва
и расположиве количине ххране
Повезаност структурнихх
одлика становништва са
производњом хране и
начинима исхране
Миграције пољопривредн
ног
становништва и процес
деаграризације
Сеоска насеља и сеоски ата
атари
као простори пољоприврредне
производње
Градови као аграрна тржи
ишта
Научно-технолошки развоој и
просторна организација
пољопривреде
Настанак, развој, границ
нице и
значај земљорадње и
сточарства
Географско порекло и
просторни размештај
најважнијих биљних култтура у
Србији и у свету
важније врсте стоке облассти
гајења појединих врста ст
стоке
у свету и у нашој
земљи
Заштита и унапређивање
ње
биљне источарске произвоодње

О це њи ва ње
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
Оквирни број часова по темама
Увод у аграрну географију ( 6 часова)
Природни услови за развој
пољопривреде ( 7 часова)
Друштвени услови за развој
пољопривреде (7 часова)
Географска својства биљне и сточарске
производње ( 15 часова)

ГЕОГРАФИЈА
Годишњи фонд часова:

30

Разред:

трећи

Циљеви предмета:

Увод

ТЕМА

ЦИЉ
Стицање знања о
предмету
проучавања,
подели, значају и
месту географије
у систему наука
Уочавање и
схватање
корелативних
односа између
географије и
других природних
и друштвених
наука

1. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и дрруштвених наука;
2. Стицање нових акт
ктуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском пол
олуострву и југоисточној Европи;
3. Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавам
ма, објектима и процесима на територији Републике
Србије;
4. Стицање нових акт
ктуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и терит
иторијалном размештају становништва;
5. Разумевање актуеелне географске стварности наше земље и савременог света;
6. Развијање осећања
ања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и н
неговање националног и култ урног идентитета у
мултиетничком, мултикултуралном
м
и мултијезичком свету;
7. Оспособљавање ученика
у
да примењују географско знање и вештине у даљем образовноом и професионалном развоју;
8. Оспособљавање ученика
у
за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно уучествовање у заштити, обнови и унапређивању
животне средине.
ОБАВЕЗНИ И
ИСХОДИ
НАЧИН
РЖАЈИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДР
По завршетку тееме ученик ће бити у стању да:
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ПО ТЕМАМА
Предмет проучавања, п
подела
На почетку теме ученике упознати са
дефинише предмет иззучавања, значај, развој и место
и значај
циљевима и исходима наставе / учења,
географије у систему наука
н
планом рада и начинима оцењивања.
Место
географије
у
си
истему
разликује природне и друштвене елементе географског
наука
простора и схвата њи
ихове узајамне узрочно-последичне везе
О б л иц и на ст аве
и односе
Предмет се реализује кроз следеће
одреди место географ
фије у систему наука
облике наставе:
препозна значај и пракктичну примену географских сазнања
теоријска настава (30 часова)
М ест о реа л иза ци ј е на ст а
ве Теоријска настава се
реализује у учионици
П репо ру ке за реа л иза ци ј у на ст а
ве
коришћење савремених електронских
помагала,
аналогних и дигиталних географских
карата различитог размера и садржаја
коришћење информација са Интернета
коришћење интерактивних метода рада
користити географске и историјске
карте опште и тематске
коришћење писаних извора

Савремене компоненте географског положаја Србије

Проширивање
знања о положају,
месту и улози
Србије на
Балканском
полуострву и
југоисточној
Европи
Уочавњем општих
географских
карактеристика,
сагледати сложене
друштвено економске
процесе и промене
у jугоисточној
Европи на
Балканском
полуострву и у
нашој држави.

дефинише појам и фун
ункције државних граница, разуме
државно уређење Срб
бије и познаје државна обележја: грб,
заставу, химну
објашњава на карти положај
п
и величину територије Србије уз
кратак опис битних каарактеристика граница са суседним
земљама
дефинише појам југои
источна Европа, лоцира на карти
Балканско полуострво
во и идентификује његове опште
географске карактерисстике: физичке, културне и демографске
анализира промене на
н политичкој карти Балканског
полуострва: настанак и распад Југославије, стварање нових
држава и облици њихоове сарадње
уочава предности и неедостатке географског положаја Србије

Површина, границе, др
државно
уређење и државна обе
бележја
Србије
Савремене компонентее
географског положаја С
Србије

информација (књиге, статистички
подаци, часописи...)

О це њива ње
Вредновање остварености исхода вршит
кроз:
праћење остварености исхода
тестови знања
Оквирни број часова по темама
увод (најмање 2 часа)
савремене компоненте географског
положаја Србије (најмање 3 часа)
природни ресурси Србије и њихов
економско географски значај (
најмање 4 часа)
становништво и насеља Србије
(најмање 5 часова)
привреда Србије (најмање 3 часова)
регионалне целине Србије
(најмање 10 часова)
Србија и савремени процеси у Европи
и свету (најмање 5 часова)

Природни ресурси Србије и њихов економско географски значај

Стицање нових и
продубљених
знања о природи
Србије и њеном
утицају на живот
и привредне
делатности људи
Сагледавање
физичкогеографских
компонената
простора Србије и
разумевање
њиховог значаја
за живот људи и
могућности
развоја привреде

одреди у геолошком саставу
с
Србије заступљеност стена
различите старости, саастава и порекла значајних за појаву
руда и минерала
лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије велике
донску масу, Карпато-балканиде,
целине: Српско-македо
Унутрашње динариде,
де, Централне динариде и Панонску
депресију и објасни њихов
њ
постанак (деловање унутрашњих
тектонских и спољашњ
њих сила)
идентификује основн
не макро-целине рељефа Србије:
Панонски басен и Плланинску област
одреди Планинску об
бласт и преглед громадних, карпатскобалканских, динарски
их планина и већих котлина
објасни елементе и фак
акторе климе, разликује климатске
типове у Србији и њиххове одлике
направи преглед водн
ног богатства Србије: одреди на карти
развођа сливова, објассни постанак, поделу и значај језера и
термоминералних вода
да
закључује о економск
ском значају вода за снабдевање насеља,
наводњавање, произвоодњу хидроенергије, пловидбу,
рибарство и туризам
дискутује о загађивачи
има, последицама и мерама заштите
познаје утицај физичкко-географских фактора на формирање
типова вегетације и раазноврсност животињског света
панонске и планинске
ске области Србије
дефинише појам приро
родне средине, предмет проучавања
заштите природе, значај
знач заштите и унапређивања природе
наведе елементе приро
родне средине, загађиваче воде, ваздуха,
земљишта; последицее загађивања и мере заштите.
препозна појаве штеттне по своје природно и културно
окружење и активно учествује
у
у њиховој заштити, обнови и
унапређивању.
дефинише: парк приро
роде, предео изузетних одлика, резерват
природе, споменик пррироде и природне реткости.

Рељеф Србије Клима,, воде
и водни ресурси, састав
ав и
карактер тла, биљни и
животињски свет (одллике
и економско- географски
ски
значај)
Заштићена природна добра
у Србији и заштита, оччување
и унапређивање приро
роде

Становништво и насеља Србије

Проширивање
знања о
демографском
развоју и
распореду
становништва у
Србији
Уочавње
демографских
проблема и
могућности
њиховог
превазилажења за
свеукупни
друштвеноекономски
развитак наше
земље
Формирање
свести о неговању
националног и
културног
идентитета

опише антропогеограф
фска обележја и историјско-географски
континуитет насељавања
вања Србије
објасни кретање стан
новништва и територијални размештај
становништва у Србијји
укаже на промену бро
роја становника Србије и наведе факторе
који условљавају пром
ромене становништва
уз помоћ графичких метода анализира основне демографске
одлике; да их објашњаава, врши предвиђања и изводи
закључке .
дефинише појмове: наталитет,
н
морталитет и природни
прираштај.
дефинише појам мигррације и разликује типове и видове
миграција
објасни структуру стаановништва у Србији (биолошка,
економска, социјална,
а, национална)
разликује појмове:
ве: националног, етничког и културног
идентитета
изгради став о једнааким правима људи без обзира на расну,
националну, верску и другу припадност
објасни демографске проблеме и популациону политику у
Србији
дефинише појам дијасспоре
лоцира подручја на коојима живи српско становништво у
непосредном и ширем
ем окружењу (Мађарска, Румунија,
Македонија, Албанија,
а, Црна Гора, Босна и Херцеговина,
Хрватска и Словенија)
а)
разликује оазну, комп
пактну и појединачну насељеност
српског становништва
ва у подручјима непосредног и ширег
окружења
објасни основне карк
рктеристике становништва Републике
Српске
лоцира аутохтоне срп
пске територије (северни делови
Далмације, Лика, Корд
дун, Банија, Славонија и Барања)
објасни радне миграци
ције у евопске земње и именује државе и
градове у којима има нашег
н
становништва
објасни исељавање наашег становништва на ваневропске
континенте
разликује фазе у исељ
љавању Срба у прекоокеанске земље
именује државе и град
адове у којима живи наше становништво
објасни однос и везе дијаспоре
д
и Србије

Антропогеографска обе
бележја
Историјско-географски
и
континуитет насељавања
вања
Србије
Кретање и територијаллни
размештај становништтва
(наталитет, морталитет
ет и
природни прираштај)
Миграције. Појам, знач
значај,
типови и видови
Структура становништтва:
биолошка, економска,
ска,
социјална,националнаа
(етничка и верска)
Демографски проблем
ми и
популациона политикаа у
Србији
Срби и наше становни
иштво
ван граница Србије
Постанак, развој и разм
змештај
насеља Србије
Подела насеља. Сеоска,
ска,
градска, приградска и
привремена
Економско-географски
и
фактори развоја и
трансформације насеља
еља и
њихових мрежа и систеема
Градски центри и њиххова
улога у регионалној
организацији Србије

Регионалне целине Србије

Привреда Србије

Проширивање и
продубљивање
знања о привреди
Србије и њеним
основним
карактеристикама
Сагледавање
потенцијала и
могућности
Србије за
конкурентност у
светској привреди

Стицање и
проширивање
географских
знања о
регионалним
целинама Србије и
сагледавање
њихових
специфичности

анализира утицај приро
родних и друштвених чиниоца на
условљеност развоја и размештаја привреде Србије и групише
гране привреде по сект
кторима
објасни како природн
ни и друштвени фактори утичу на развој
и размештај пољоприввреде Србије
дефинише гране пољоопривреде у ужем смислу (земљорадња и
сточарство) и ширем смислу
с
(шумарство, лов и риболов),
наведе значај пољопри
ивреде
препозна основне фун
ункције шумарства, значај шума, факторе
који их угрожавају и мере
м
заштите
утврди значај лова и риболова
ри
дефинише значај енерргетике и рударства; наведе енергетске
ресурсе и минералне сировине
с
и направи њихов
картографски преглед
ед на територији Србије
објасни појмове индуустрија и индустријализација, одрживи
развој и наведе фактор
оре развоја и размештаја, поделу
индустрије и њен знач
чај
анализира утицај природних и друштвених фактора на развој
саобраћаја, кратко опи
пише врсте саобраћаја и њихов значај
направи картографски
ски преглед главних друмских и
железничких праваца у Србији, пловних река и канала, већих
лука и аеродрома
дефинише појмове: тррговина, трговински и платни биланс и
одреди значај трговин
ине
анализира утицај природних и друштвених фактора на развој
туризма, дефиншие и наведе поделу туризма
дефинише појам реги
ије и направи картографски преглед
регионалних целина Србије
С
лоцира на карти Срби
ије границе Војводине и њених
предеоних целина и пррепозна њене природне и друштвене
одлике
потврди на карти Срб
бије границе Шумадије и Поморавља и
наведе њихове природ
дне и друштвене одлике
препозна на карти Сррбије границе Западне Србије и опише
њене природне и друш
штвене одлике
покажее на карти Срб
бије Старовлашко-рашку висију уз
анализу њених природ
дних и друштвених одлика
лоцира на карти Срби
ије границе Источне Србије и наведе
њене природне и друш
штвене одлике
препозна на карти Сррбије границе Јужног Поморавља и
препозна његове приро
родне и друштвене одлике
потврди на карти Срб
бије границе Косова и Метохије и
дискутује о његовим природним
п
и друштвеним одликама

Основне карактеристик
ике
привреде Србије.
Пољопривреда, шумаррство,
лов и риболов
Рударство и енергетикаа
Индустрија: појам, поде
дела,
структура и значај
Саобраћај и трговина
Туризам

Војводина
Шумадија и Поморављ
ље
(западно и велико)
Западна Србија
Старовлашко-рашка ви
исија
Источна Србија
Јужно Поморавље
Косово и Метохија

дефинише појмове: про
роцес интеграције, демократска
регионализација, глоба
бализација
објасни економске инт
нтеграције на Балкану и у југоисточној
Европи и познаје мирољ
рољубиву политику Србије у
међународним оквири
има и на Балкану
опише историјат разввоја, наведе циљеве и дефинише
проблеме унутар Унијје
објасни услове које Србија
С
треба да испуни да би постала
равноправна чланица заједнице
разликује улогу, значај
знач и видове деловања међународних
организација: (CEFTA
A, EFTA, NAFTA, OECD, OPEK, APEK,
G8, BRIK...)
објасни улогу, значајј и видове деловања Светске банке и
Међународног монетаарног фонда и улогу Србије у овим
организацијама
опише историјат разввоја УН, наведе циљеве и структуру
организације и образлложи привженост Србије УН
дефинише појам глоба
бализације и разликује политичке,
територијалане, економ
омске, културне и другe видовe
глобализације
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

Србија и савремени процеси у Европи и Свету

Стицање знања о
савременим
политичким и
економским
процесима у
Европи и свету
који су услов за
напредак свих
земаља и народа
Стварање реалне
слике о Србији у
светским
размерама и
савременим
међународним
процесима

Српски језик и књижевност
Историја
Стручни предмети у зависности од образовног профилаа

Сарадња Србије са дрругим
државама и међународдним
организацијама
Европска унија - оснивање,
вање,
чланице, циљеви, про
роблеми,
фондови и њихова
приступачност
Однос Србије према оста
сталим
европским и ваневропсским
економским и политиччким
интеграцијама
Светско тржиште капит
итала,
структура и међународдни
значај
Уједињене нације. Стрруктура
и међународни значај.. Србија
и УН
Глобализација као светс
светски
процес

ЕК
КОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета:

Основни појмови екологије

ТЕМА

ЦИЉ
Упознавање са
предметом
истраживања и
значајем
екологије
Схватање
структуре
екосистема/биосф
ере и процеса који
се у њима одвијају
Разумевање
значаја
биодиверзитета за
опстанак живота
на Земљи

30
трећи
1.
2.
3.
4.

Схватање односа чове
века и животне средине;
Разумевање структурее екосистема и биосфере;
Схватање концепта од
држивог развоја;
Упознавање са различ
читим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима н
на здравље човека.

ИСХО
ОДИ
По завршетку теме учени
ик ће бити у стању да:
дефинише предмет истраж
живања и значај
екологије
објасни структуру екосисттема
објасни процесе који се од
дигравају у екосистему
анализира међусобне одноосе организама у
ланцима исхране
објасни структуру биосфеере
анализира биогеохемијске
ске циклусе у биосфери
утврђује значај биодиверззитета за опстанак
живота на Земљи

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Дефиниција, предмет
истраживања и значај екологије
Структура екосистема
Процеси који се одигравају у
екосистему
Биодиверзитет
Биосфера као јединствени
еколошки систем Земље

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и
иссходима наставе, односно учења, планом рада и
наачинима евидентирања и оцењивања.
Обл
Облици наставе
Прредмет се реализује кроз комбинацију различитих
обблика наставног рада и врста наставе (дидактичких
мо
модела)
(300 часова)
М
Место реализације наставе
Кабинет за биологију, виваријум, биолошка
радионица, универзална учионица, адекватни
објекти изван школског комплекса, природа
П
Препоруке за реализацију наставе поштовање
свих дидактичких принципа примена
природних наставних средстава, реализација
теренске наставе, реализација
биолошких/еколошких наставних екскурзија
комбиновање различитих дидактичких модела
(проблемска, тимска настава биологије)
реализација самосталних ученичких радова
(есеји, презентације, реферати, пројекти)

Животна средина и одрживи развој

Упознавање са
изворима и
врстама
загађивања
животне средине
Разумевање
концепта
одрживог развоја
Разумевање
значаја
различитих
облика заштите и
унапређивања
животне средине
Развијање свести
о последицама
глобалних
климатских
промена

наведе изворе загађивања
ња животне средине
анализира врсте загађивања
ња свог непосредног
окружења
процени последице загађи
ивања животне средине
објасни значај одрживог развоја
р
наведе облике енергетске ефикасности
наведе узроке нестајања биљних
б
и животињских
врста на територији Србиј
ије
испољи одговоран однос према домаћим
животињама, кућним љуб
бимцима, огледним
животињама, крзнашицам
ма и осталим угроженим
животињским и биљним врстама
в
процени последице глоба
балних климатских
промена

Еколошка култура

Упознавање са
објасни значај одржавања
авања личне хигијене,
начинима и
хигијене животног и радн
ног простора
значајем
разликује адитиве опасне по здравље
одржавања личне
објасни значај употребе производа
п
у складу са
хигијене и
декларацијом и упутством
м у циљу очувања
хигијене
сопственог здравља и заш
штите животне средине
животног и
процени значај употребе биоразградиве
б
амбалаже
радног простора
објасни начине и значај од
длагања отпада
протумачи утицаје стреса,
а, буке, психоактивних
Схватање значаја
правилне
супстанци, брзе хране и физичке
ф
активности на
употребе
здравље човека
производа
Разумевање
различитих
утицаја на
здравље човека
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Географија
Физика Хемија
Исхрана људи

Извори загађивања животне
средине
Последице загађивања животне
средине
Заштита животне средине и
одрживи развој
Глобалне промене у животној
средини и њихове последице

Уређење животног и радног
простора
Потрошачка култура
Употреба ГМ хране
Утицај савременог начина
живота на здравље човека

О це њива ње
Ев
Евидентирање и оцењивање ученика (путем усмене и
пи
писане провере знања, тестирања, израде
пррезентација и пројеката)
O
Oквирни број часова по темама
основни појмови екологије (4 часа)
животна средина и одрживи развој (17 часова)
еколошка култура (9 часова)

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
Годишњи фонд часова:

30

Разред:

трећи

ТЕМА
Структура и
организација друштва

ЦИЉ
Упознавање са функционисањем
м,
структуром и организацијом друш
штва

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
схвати структуру и
организацију друштва
објасни улогу друштвених
група с посебним освртом на
брак и породицу
схвати друштвену поделу
рада
објасни узроке друштвеног
раслојавања
наведе друштвене установе и
друштвене организације и
направи разлику између њих
разликује особености
сеоског и градског
становништва

ПРЕПОРУЧЕНИ САДР
РЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Појам и елементи друшт
штва
Друштвене групе Брак
ак и
породица Друштвена
подела рада Друштвен
но
раслојавање Друштвен
не
установе и организаци
ије
Насеља и становништтво

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (30 час)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Користити актуелне примере из
штампе и других медија релевантне
за предмет
Користити Устав и релевантне
законе у зависности од садржаја који
се обрађује

О це њива ње
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Структура и организација друштва
(8 часова)
Устав и правна држава у Србији (4
часова)

Устав и правна
држава у Републици
Србији

Упознавање са Уставом Републикке
Србије, његовим историјским
претечама и правосудним системо
мом
Републике Србије

Демократија и
механизми власти у
Републици Србији

Упознавање са политиком као
вештином управљања друштвом
Оспособљавање за демократско
мишљење
Упознавање са функционисањем
ањем
државних институција и органа
власти

Грађанин и његова
права и слободе у
Србији

Богаћење знања о људским прави
авима и
слободама и о улози појединца у
друштвеном и политичком животту

схвати значај устава као
највишег правног акта
разликује устав од закона
направи преглед развоја
уставности у Србији
разликује уставност и
законитост
уочи значај владавине права
и правне државе
зна основне одредбе Устава
Републике Србије
схвати функционисање
правосудног система
Републике Србије
разликује врсте судских
поступака
објасни појам, развој и
облике суверености и
демократије
опише улогу политике у
друштву
зна државне симболе и
елементе државности
разликује законодавну,
извршну и судску власт
разликује удружења грађана
и политичке партије
препозна идеолошке разлике
партија и поделу на левицу,
десницу и центар
схвати изборни поступак и
конституисање скупшине и
владе
разликује државне органе
власти
схвати људска права и
слободе и свој положај у
друштву
уочи специфичности
породичног права
зна на који начин се штите
права и слободе грађана

Значење Устава Репубблике
Србије
Принципи уставност и
законитости
Уставни суд
Редовни судови

Сувереност народа и гграђани
Облици непосредне
демократије
Вишепартијски систем
ем
Избори
Скупштина
Органи власти

Политичке слободе и п
права
грађана
Економске слободе и п
права
грађана
Личне слободе и права
ава
грађана
Остале слободе и права
ава
грађана
Заштита уставом
гарантованих права и

Демократија и механизми власти у
Србији (4 часа)
Грађанин и његова права и слободе у
Србији (4 часа)
Србија као држава, аутономија и
локална самоуправа (2 часа)
Култура и друштво (5 часова)
Друштвене промене и развој друштва
(3 часа)

слобода

Србија као држава,
аутономија и локална
самоуправа

Обогаћивање знања о државности
сти
Републике Србије поређењем
традиције и садашњег стања
Развијање знања о аутономији и
локалној самоуправи

пореди садашње стање и
традицију државности и
уставности у Србији
разликује аутономију и
локалну самоуправу
разуме функционисање
локалне самоуправе

Србија, њена државноост и
уставотворна власт
(традиција и садашње стање)
Облици аутономије
Демократска локална
самоуправа

Култура и друштво

Развијање знања о културним
тековинама

Појам културе и
цивилизације
Религија
Настанак религијскогг
мишљења
Монотеистичке религи
ије
Хришћанство
Обичај и морал
Уметност
Масовна култура

Друштвене промене и
развој друштва

Оспособљавање за живот у друш
штву
изложеном сталним променама и
изазовима које доноси развој
савременог друштва
Стицање знања о хоризонталној и
вертикалној покретљивости друш
штва

уочи разлику и сличности
између културе и
цивилизације
схвати настанак религије и
религиског мишљења
идентификује монотеистичке
религије и објасни
специфичности хришћанства
разликује обичај и морал
схвати разлику између
уметности, масовне културе,
подкултуре, шунда и кича
идентификује друштвене
промене
зна основне карактеристике
хоризонталне и вертикалне
покретљивости
препозна друштвени развој
формира став према
савременим тенденцијама у
развоју глобалног друштва

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Историја

Појам и врсте друштвеених
промена
Друштвена покретљиввост
Друштвени развој

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

35

Разред:

први

ТЕМА

ЈА, МИ И ДРУГИ

ЦИЉ

Подстицањ ученика на
међусобно упознавање
Подстицање ученика да
сагледају међусобне
сличности и разлике и
уваже их

ИСХОДИ
По заврршетку теме ученик ће бити у стању да:
Аналлизира своје особине и уме да их
предста
едстави другима
Преп
позна, анализира сличности и разлике
унутар
ар групе
Прих
ихвата друге ученика и уважава њихову
разли
личитост
Преп
позна предрасуде,стереотипе,
дискри
иминациј,нетолеранцију по различитим
основа
вама .

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖА
ЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Изради,,лични беџа'' ,
представи своје особи
ине и
карактеристике другим
ма
Драматизација ,,У куп
упеу''
Користи прилоге и раадне
материјале који се наллазе у
приручнику и осмишеени су
за сваку радионицу

Преп
позна последице постојања нетолеранцје,
дискри
иминације,стереотипа, предрасуда
КОМУНИКАЦИЈА
У ГРУПИ

Оспособљавање
ученика за
комуникацију у групи

Искаже,образложи и брани мишљење
Иска
аргуументима
Акттивно слуша
Деба
ебатује и дискутује на неугрожавајући
начи
чин, уважавајући мишљење других
Објассни разлику између дијалога и дебате
Објассни разлоге и начине настанка гласина у
свакодневној комуникацији и објасни
свакод
послед
дице које изазивају гласине

Анализира карактеристтике
дебате и осмишљава и
организује дебату на
изабрану тему
Користи прилоге и раддне
материјале који се налаазе у
приручнику и осмишен
ни су за
сваку радионицу

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

О б л иц и на ст аве
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (35 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Активности у уводном делу програма
треба тако организовати да се
обезбеди међусобно упознавање
ученика, упознавање ученика са
циљевима и наставним садржајима
предмета, али и тако да пруже
наставнику почетни увид у то са
каквим знањима, ставовима и
вештинама из области грађанског
васпитања група располаже.
Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и истраживачке
наставе са сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из друштвеног
контекста прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.
Добар индикатор успешне наставе је

ОДНОСИ У
ГРУПИ/
ЗАЈЕДНИЦИ

Оспособљавање
ученика за рад у
групи/тиму и
међусобну сарадњу

Подстицање
ученика да сукобе
решавају на
конструктиван
начин и избегавју
сукобе

Оспособљавање
ученика да
препозна примере
насиље у својој
средини

Ради
ади у групи/тиму
Преп
позна прености групног/тимског рада
Учесствује у доношењу групних одлука
Разлик
ликје могуће облике учешћа младих
Објассни потрбу,важност партиципације
млад
адих
Објаасни степене и облике учешћа младих у
сакод
дневном животу

Користи прилоге и раддне
материјале који се налаазе у
приручнику и осмишен
ни су за
сваку радионицу
Анализира карактерисстике
понуђених начина груупног
одлучивања

Објаасни разлоге,ток и последице сукоба
Објаасни ефекте конфликта на ток
комууникације
Уочи
чи факторе који одређују понашање у
ситуаацијама конфликта
Аналлизира сукоб из различитих улова,
(преп
познаје потребе и страхове актера
сукоба)
ба) и налаи конструктивна решења
прихватљива за обе стране у сукобу.
Обраазложи предности конструктивног
начин
не решавања сукоба
Објаасни значај посредовања у сукобу

Користи прилоге и раддне
материјале који се налаазе у
приручнику и осмишен
ни су за
сваку радионицу
Анализира задате
конфликтне ситуацијее
примењујући препоруччене
начине анализе .

Преепозна и објасни врсте насиља
Дете
етектује,анализира узроке насиља (у
својјој средини, међу вршњацима, школи)
Дете
етектуј,анализира могуће начине
реагговања појединца у ситуацијама
вршња
шњачког насиља , из позиције жртве
наси
сиља и из позиције посматрача
Прих
ихвати одговорност за сопствено
понаш
ашање

Користи прилоге и раддне
материјале који се налаазе у
приручнику и осмишен
ни су за
сваку радионицу
Анализира ситуације н
насиља
из новинских текстова и
ситуације насиља које су се
догодиле у њиховој сред
едини

способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине и
да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.
Наставник треба да пружи неопходну
помоћ и подршку ученицима у
припреми и реализацији активности, а
заједно са групом да обезбеди
повратну информацију о њеној
успешности.
У
реализацији овог
програма
наставник је извор знања, организатор
и водитељ ученичких активности и
особа
која
даје
повратну
информацију.
Повратна информација је од великог
значаја не само за процес стицања
сазнања,
већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе и
мотивације за предмет
За успешно реализовање наставе број
ученика у групи не би требала да буде
већа од 25 ученика. Оптималан број
ученика је 15-20 ученика

О це њива ње
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама Ја, ми и
други (7 часова) Комуникација у
групи (9 часова) Односи у
групи/заједници (19 часова)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

34

Разред:

други

ТЕМА
ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ

ЦИЉ
Упознавање
ученика са
врстама права и
природом
(универзалност,
целовитост,
недељивост)
Упознавање
ученика са
нчинима и
механизмима
заштите правамеђународним и
домаћим
документима
која гарантују
остваривање и
заштиту права
сваком
појединца
Сагледавање
значаја личног
ангажовања у
заштити
сопствених
права али и
права других
људи

ИСХОДИ
По завршетку теме
т
ученик ће бити у стању да:

И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

Објасни значеење и смисао људских права
Разликује врсте
сте људских права (лична,
политичка, сооцијалноекономска, културна,
здравствена пррава)
Анализира и објашњава
о
однос права и
одговорности
Објасни целоввитост и узајамну повезаност
људских права
ава
Објасни униве
верзалност и развојност људских
права
Објашњава поотребу посебне заштите права
детета
Проналази при
имере и показатеље остваривања
и кршења људ
дских праваа
Процени полоожај појединца и друштвених
група, са аспект
кта људских права
Објасни механи
низме и начине за заштиту
људских права
ава
Анализира и тумачи
т
основна међународна и
домаћа докумеента из области људских права
Објасни улогуу најзначајнијих институција и
процедуре заш
штите људских права
Објасни улогуу појединца и група у заштити
људских права
ава

Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
О б л иц и на ст аве
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (34 часова)

Анализира међународне и
домаће документе о заштити
људских права и права дететаа
Анализира садржај
појединачним члановима
Конвенције о правима дететаа
људи/детета

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Активности у уводном делу програма
треба тако организовати да се обезбеди
међусобно упознавање ученика,
упознавање ученика са циљевима и
наставним садржајима предмета, али и
тако да пруже наставнику почетни увид у
то са каквим знањима, ставовима и
вештинама из области грађанског
васпитања група располаже.
Реализација програма треба да се одвија у
складу са принципима активне,
проблемске и истраживачке наставе са
сталним рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким активностима
и сталном разменом информација унутар
групе.
Добар индикатор успешне наставе је

ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈЕ

Подстицање
ученика на
активну
партципацију у
животу школе
Развијање
вештина
планирања
акција

Идентификујје проблеме у својој локалној
заједници/ шкколи
Анализира изабране проблеме, изучава их
Предлаже акктивности и дискутује о њимаа са
осталим члан
новима тима
Сарађује са члановима
ч
тима и учествује у
доношењу од
длука
Формулише циљеве и кораке акције
Иницира акттивности ,прати их и оцењује их
Представи,пут
утем јавне презентацију,нацрт
акције и резулт
ултате акције.

Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу
Осмишљава план акције пррема
понуђеној структури и
корацима пројектног
планирања

способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине и да
у пракси изражавају ставове и вредности
демократског друштва.
Наставник треба да пружи неопходну
помоћ и подршку ученицима у припреми
и реализацији активности, а заједно са
групом да обезбеди повратну
информацију о њеној успешности.
У реализацији овог програма наставник је
извор знања, организатор и водитељ
ученичких активности и особа која даје
повратну информацију.
Повратна информација је од великог
значаја не само за процес стицања
сазнања,
већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе и
мотивације за предмет
За успешно реализовање наставе број
ученика у групи не би требала да буде
већа од 25 ученика. Оптималан број
ученика је 15-20 ученика

О це њива ње
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1.праћење остварености исхода
2.тестове знања
3.тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама Права и
одговорности (18 часова) Планирање и
извођење акције (16 часова)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

30

Разред:

трећ
ећи

ТЕМА
ДЕМОКРАТИЈА И
ПОЛИТИКА

ЦИЉ
Разумевање појмова
демократија,политика,вл
аст, грађански живот
Упознавање са
механизмима
функционисања
демократије и
институцијама
демократије
Сагледавање значаја и
начина контроле и
ограничења власти у
демократији

ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО

Сагледавање улоге
грађанина/грађанке у
демократском друштву
Упознање се са радом
локалне самоуправе
Сагледавање улоге и
карактеристика
цивилног друштва у
демокатији
Сагледавање значаја и
начина учествовања
грађанина/грађанке у
политици

ИСХОДИ
По заавршетку теме ученик ће бити у стању да:

РЖАЈИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДР
ПО ТЕМАМА

Об
Објасни
појмове демократија, политика,
влласт, грађански живот

Користи прилоге и раадне
материјале који се наалазе у
приручнику и осмишеени су
за сваку радионицу

Објасни ( разлике демокрацког од
Об
неде
едемокрацког начина одлучивања
Об
Објасни
разлике непосредне од посредне
демократије
де

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава ( 30 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици

А
Анализира
различите начине ограничавања
влласти
Раазликује надлежности
зааконодавне,извршне и судске власти
Об
Објасни
политичко одређење појма
гррађанин/грађанка
Об
Објасни
значај поштовања закона у
де
демократској
држави
Об
Објасни
улогу локалне самоуправе и
поослове којима се бави
Об
Објасни
карактеристике и улогу цивилног
дрруштва
Д
Детектује
могућности утицаја грађана на
влласт, правни и политичи систем
(р
(различите
форме грађанског удруживања,
раазличите форме грађанских иницијатива и
ак
акција
)
Д
Детектује
и анализира факторе који/
ом
ометају/
подстичу демократски развој
дрруштва

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Користи прилоге и раадне
материјале који се наалазе у
приручнику и осмишеени су
за сваку радионицу
Посета локалној
самоуправи где га зао
аослени
упознају са службам
ма,
пословима и начином
м свог
рада

Препоруке за реализацију наставе
Активности у уводном делу
програма треба тако организовати да
се обезбеди међусобно упознавање
ученика, упознавање ученика са
циљевима и наставним садржајима
предмета, али и тако да пруже
наставнику почетни увид у то са
каквим знањима, ставовима и
вештинама из области грађанског
васпитања група располаже.
Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и истраживачке
наставе са сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из друштвеног
контекста прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом

ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ

Упознавање ученика са
суштином грађанских,
политичких права и
правом на грађанску
иницијативу
Сагледавање улоге и
грађана у остваривању
људских права у
демократском друштву

Сагледавање
неопходности и начина
активног учешћа грађана
у демократском друштву

ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

Подстицање и
оспособљава за
планирање заједничких
акција и пројеката у
локалној заједници

Об
Објасни
појам људских права
Наведе врсте људских права и објасни
њи
ихов садржај
Д
Детектују
примере поштовања/кршења
љуудских права у актуелним медијима
Об
Објасни
улогу појединца у заштити и
ост
ствариању људских права
Об
бјасни појам грађанска иницијатива
Наведе надлежности општине и послове
коојима се бави
Раазликује формалну од нефомалне
ин
ницијативе
Об
Објасни
форму и садржај формалног
прредлога грађанске иницијативе
Об
Објасни
структуру,функционисање,
прравила , процедуре рада Скупштине
Изве симулацију заседања Скупштине
Изведе
,п
поштујући све процедуре у процесу
до
доношења
одлука на предлог грађана
Oб
Oбјасни
појам, карактеристике, улогу и
вррсте удруживања грађана
Иде
Идентификује
и анализира активности и
ак
акције
удружења грађана у својој локалној
зај
аједници.
Идентификује проблеме у својој локалној
Иде
зааједници
А
Анализира
изабране проблеме, изучава их
П
Предлаже
активности и дискутује о њимаа
са осталим члановима тима
С
Сарађује
са члановима тима и учествује у
до
доношењу
одлука
Форм
Формулише
циљеве и кораке акције
И
Иницира
активности ,прати их и оцењује
их
П
Представи,путем
јавне презентацију,нацрт
аккције и резултате акције

Користи прилоге и раадне
материјале који се наалазе у
приручнику и осмишеени су
за сваку радионицу

Организује симулаци
ију рада
Скупштине у процесуу
доношења одлуке на основу
процедура које постој
оје у
Скуптини
Упознавања са радом
м
локалних удружења гграђана
и њиховим програмим
ма рада

Користи прилоге и раадне
материјале који се наалазе у
приручнику и осмишеени су
за сваку радионицу
Израђује пројектни п
плана за
изабрани проблем,
користећи понуђену
структуру и кораке

информација унутар групе.
Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине
и да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.
Наставник треба да пружи неопходну
помоћ и подршку ученицима у
припреми и реализацији активности,
а заједно са групом да обезбеди
повратну информацију о њеној
успешности.
У реализацији овог програма
наставник је извор знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
Повратна информација је од великог
значаја не само за процес стицања
сазнања, већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе
и мотивације за предмет
За успешно реализовање наставе број
ученика у групи не би требала да
буде већа од 25 ученика. Оптималан
број ученика је 15-20 ученика
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода
2.тестове знања
3.тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Демократија и политика (4 часова)
Грађанин и друштво ( 7 часова)
Грађанска и политичка права и право
на грађанску иницијативу (8 часова)
Планирање конкретне акције( 6
часова)
Свет професионалног образовања и

рада ( 5 часова)
СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА

Разуме важности
дефинисања циљева и
планирање каријере
Развијање вештине
тражења информација
значајних за
професионално
образовање и
укључивање у свет рада

П
Поставља
циљеве личног развоја и плнира
свој развој
св
А
Анализира
соствене вештине,
сп
пособнности, особине начајне за даљи
про
рофесионални развој
Активно тражи информације значајне за
А
да професионални развој
даљи
Нап
Напише
личну радну биографију

Оснаживање ученика да
поставља циљеве личног
развоја и планира свој
развој

П
Представи
своје личне карактеристике
прриликом разговора са послодавцем

Користи прилоге и раадне
материјале који се наалазе у
приручнику и осмиш
шени су
за сваку радионицу
Проналази, анализирра
различите начине и и
изворе
тражења информацијја
значајних за даљи
професионални развоој
Пише личну радну
биографију и пратећег
ег писма
према предложеном мо
моделу
Симулира разговор
послодавца и кандида
дата за
посао

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
ИМА
Српски језик и књижевност
Историја
Социологија са правима грађана

Назив предмета:

ИСХРАНА ЉУДИ

Годишњи фонд часова:

35

Разред:

први

Циљеви предмета:

Животне намирнице

Хранљиве
материје

ТЕМА

ЦИЉ
Стицање знања
о хранљивим
материјама и
енергетској
вредности
животних
намирница
Стицање знања
о животним
намирницама
биљног и
животињског
порекла

Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница;
Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани;
Оспособљавање ученика да утврди састава оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи;
Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана.
ОБАВЕЗНИ И
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће бити
САДРЖАЈИ ПО
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
у стању да:
ТЕМАМА
објасни врсте хранљивих материја Подела и врсте
На почетку теме ученике упознати са циљевима и
и њихове изворе
хранљивих материја и исходима наставе, односно учења, планом рада и
објасни улогу појединих
њихови извори
начинима оцењивања
хранљивих материја у
Енергетска вредност и
организму
енергетске потребе
Облици наставе
дефинише појам енергетске
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
вредности
теоријска настава
наведе хемијски састав и значај
Подела и врсте
Место реализације наставе
појединих намирница биљног и
намирница биљног
Теоријска настава се реализује у учионици или
животињског порекла у исхрани
порекла
одговарајућем кабинету
објасни разлику између појединих Подела и врсте
група намирница биљног односно намирница
животињског порекла
животињског порекла Препоруке за реализацију наставе
приказати израчунавање енергетске вредности појединих
дефинише појам органске хране и
Органска храна –
намирница и оброка;
које су њене предности у исхрани
појам и
вежбати са ученицима израчунавање енергетске
људи
карактеристике

Правилна исхрана

Стицање знања
о принципима
правилне
исхране и
потребама у
исхрани

разликује појмове хране и исхране
и њихове улоге
објасни улогу животних
намирница у исхрани
наброји узроке и последице
неправилне исхране
објасни најчешћа тровања храном
израчуна индекс ухрањености
(БМИ)
објасни недостатке у сопственој
исхрани
састави здрав оброк
састави дневни оброк

Принципи правилне
исхране
Болести неправилне
исхране
Тровање храном
Потребе у људској
исхрани

вредности намирница и оброка;
користити нутриционистичке табеле;
израдити са ученицима постере група намирница;
приказати примере јеловника који задовољавају
принципе правилне исхране;
приказати болести неправилне исхране (видео записи);
упућивати ученике да прикупе податке о различитим
намирницама користећи Интернет и друге изворе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Оквирни број часова по темама
хранљиве материје (8 часова)
животне намирнице (12 часова)
правилна исхрана (15 часова)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Хемија
Сировине у пекарству
ОПЕРАЦИЈЕ И МЕРЕЊА У ПЕКАРСТВУ

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

I

70

Вежбе

Практична настава

35

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА

Настава у
блоку

УКУПНО
105

Стицање знања о механичким, топлотним и дифузионим операцијама у пекарству
Оспособљавање ученика да мери одређене физичке величине различитим инструментима
Оспособљавање ученика да прерачуна измерене величине
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула
(часови)
T
В

Механичке операције у пекарству

42

21

Топлотне и дифузионе операције у пекарству

28

14

Напоменe: За сваку групу вежбе се реализују сваке друге недеље са фондом од два часа.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму.

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО МОДУЛИМА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање знања о
механичким
операцијама и
начинима рада
уређаја за транспорт,
мешање, ситњење и
просејавање
различитих
материјала у
пекарској
индустрији

Оспособљавање
ученика да
самостално мери
масу, запремину,
густину, проток,
ниво и притисак и

Механичке операције у пекарству
63 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ТЕОРИЈА:
наведе основне и изведене јединице SI
SI систем
система
Маса – појам и јединице
користи основне и изведене јединице SI
Запремина – појам и јединице
система у основним прорачунима
Густина – појам и јединице
објасни врсте и карактеристике флуида
Притисак – појам и јединице
објасни карактеристике чврстог материјала Проток – појам и јединице
дефинише појам и јединице масе
Карактеристике флуида
дефинише појам и јединице запремине
Транспорт флуида
дефинише густину и јединице за густину
Цевоводи
дефинише притисак и јединице за
Црпке и вентилатори
притисак
Транспорт чврстог и тестастог
дефинише проток и јединице за проток
материјала
опише начине транспорта течности и
Транспортери
гасова
Ситњење материјала и
опише начин транспорта чврстог
Уређаји за ситњење
материјала
Просејавање материјала
објасни појмове ситњења и просејавања
Уређаји за просејавање материјала
објасни принцип рада уређаја за ситњење и Мешање течности, прашкастих и
просејавање који се користе у пекарској
тестастих материјала
индустрији
Мешалице
објасни појам мешања материјала
опише начин рада мешалица које се
користе у пекарској индустрији
ВЕЖБЕ:
користи основне и изведене јединице SI
Превођење већих у мање јединице и
система у основним прорачунима
обрнуто
прерачуна вредност изражену у
Превођење системских у
несистемским јединицама у системске
несистемске јединице и обрнуто
јединице
Мерење масе
преводи мање јединице у веће и обрнуто
Ваге – лабораторијске и погонске

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (42 часа)
вежбе (21 час)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици,
кабинету
вежбе се реализују у лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
вежбе се реализују сваке друге недеље са
два часа за сваку групу
користити шеме, цртеже, табеле, проспекте
ученик води дневник вежби
на крају модула реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина за вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:

изврши
гранулометријску
анализу

мери масу на техничкој и аутоматској
ваги
израчуна бруто и нето масу
разликује судове за мерење запремине
мери запремину коришћењем
одговарајућих судова
објасни начин рада уређаје за мерење
притиска
измери величине атмосферског притиска и
надпритиска коришћењем различитих
инструмената (барометар, Бурдонов
манометар)
објасни начин рада уређаја за мерења
протока
мери запремински проток
објасни начин рада уређаја за мерење
нивоа
мери ниво
мери густину
изврши гранулометријску анализу
материјала пре и после ситњења

Назив модула:
Трајање модула:

Топлотне и дифузионе операције у пекарству
42 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Мерење запремине течности
Калибрисани и градуисани судови
Мерење густине
Мерење притиска
Уређаји за мерење притиска
Мерење запреминског протока
течности
Уређаји за мерење протока
Мерење нивоа течности
Гранулометријска анализа
материјала

праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Стицање знања о
топлотним и
дифузионим
операцијама и
начинима рада
уређаја за пренос
топлоте,
кондиционирање
ваздуха и сушење у
пекарској
индустрији

Оспособљавање
ученика за мерење
температуре,
релативне
влажности, брзине
сушења и припрему
раствора

објасни појам топлоте
опише начине преноса топлоте
објасни принцип рада и примену уређаја за
пренос топлоте у пекарској индустрији
дефинише појмове раствор, растварач,
растворена супстанца
дефинише масени удео као начин
изражавања концентрације раствора
објасни појам влажности ваздуха и
кондиционирање
објасни принцип рада и примену
кондиционера у пекарској индустрији
објасни појам сушења и фазе сушења
опише начин сушења материјала
објасни принцип рада и примену сушница
у пекарској индустрији
мери температуру различитим
термометрима
израчуна масу растворене супстанце
потребну за припрему одређене количине
раствора
припреми одређену количину раствора
познате (масене) концентрације
мери релативну влажност ваздуха
мери влажност узорака
израчунава брзину сушења узорака

ТЕОРИЈА
Температура – појам и јединице
Топлота – појам и јединице
Начини преноса топлоте
Уређаји за пренос топлоте
Растварање
Влажност ваздуха
Кондиционирање ваздуха
Кондиционери
Сушење и фазе сушења
Сушнице

ВЕЖБЕ
Инструменти за мерење температуре
Мерење температуре
Превођење °С у К и обрнуто
Припрема раствора одређеног
масеног удела
Мерење релативне влажности
ваздуха хигрометром
Сушење узорка брашна,
тестенине,…
Одређивање брзине сушења

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, одсносно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (28 часова)
вежбе (14 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици,
кабинету
вежбесе реализују у лабораторији
Препоруке за реализацију наставе
вежбе се реализују сваке друге недеље са
два часа за сваку групу
користити шеме, цртеже, табеле, проспекте
ученик води дневник вежби
на крају модула реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина за вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА

Физика
Хемија
Сировине у пекарству
СИРОВИНЕ У ПЕКАРСТВУ
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

I

70

Вежбе

Практична настава

Настава у
блоку

УКУПНО

70

210

60

410

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о сировинама за припрему одговарајућих врста хлеба, пецива, колача и тестенина
Оспособљавање ученика за рад на пријему, складиштењу и припреми сировина
Оспособљавање ученика за рад у пекарској индустрији по важећој законској регулативи и системима квалитета
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)
Т
В
ПН

Б

Основне сировине у пекарству

46

46

138

30

Помоћне сировине у пекарству

24

24

72

30

Напомена: Недељни приказ броја часова дат је у гантограму

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО МОДУЛИМА
Назив модула:
Трајање модула:

Основне сировине у пекарству
260 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

Оспособљавање
ученика за правилно
поступање са
основним
сировинама и
оцењивање њиховог
квалитета

разликује врсте брашна
објасни хемијски састав различитих врста брашна
дефинише типове брашна
објасни физичке и хемијске факторе квалитета
брашна
објасни улогу и значај средстава за нарастање
(квасац, кисело тесто и хемијска средства за
нарастање)
објасни показатеље квалитета воде
опише утицај соли на тесто
дефинише врсте просторија и поступке за чување
основних сировина
опише утицај температуре, светлости и влаге на
основне сировине при чувању
разликује врсте материјала за чување основних
сировина
наведе контролне критичне тачке у складиштима
за основне сировине
примени законом прописане мере заштите у
лабораторији
припреми потребно лабораторијско посуђе
одреди физичко-хемијски квалитет брашна
оцени органолептички квалитет основних
сировина
израчуна утрошак основних сировина
анализира утицај количине основних сировина на
особине теста

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Теорија:
Житарице, грађа и хемијски
састав
Хемијски састав пшеничног
брашна
Врсте брашна
Типови брашна
Квалитетне групе брашна
Фактори квалитета брашна
Вода
Кухињска со
Средства за нарастање теста
Законски прописи о квалитету и
употреби сировина
Складиштење основних
сировина
Амбалажа
Контролне критичне тачаке у
складиштима основних
сировина (HACCP)
Вежбе:
Правилник о мерама ХТЗ
Лабораторијско посуђе
Сензорна оцена квалитета
сировина
Физичко-хемијске особине
брашна (тип, влага, глутен,
киселински степен, величина
честице, узорковање,...)
Обрачун основних сировина
Утицај основних сировина на
особине теста

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (46 часова)
вежбе (46 часова)
практичана настава (138 часова)
настава у блоку (30 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
вежби
практичане наставе
наставе у блоку
Место реализације наставе
теоријска настава - у учионици,
кабинету
вежбе - у лабораторији
практичана настава - у пекари
настава у блоку - у пекари
Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте,
узорке
ученик је обавезан да води дневник
рада вежби и практичне наставе

наброји просторије пекаре према важећим
стандардима
примени важеће прописе заштите на раду
примени принципе добре произвођачке и
хигијенске праксе
изврши пријем и правилно ускладишти основне
сировине
провери органолептичку исправност основних
сировине
мери критичне границе (температура, влажност) у
складиштима основних сировина
измери основне сировине
припреми основне сировине
сортира и одлаже отпад на одговарајући начин

Практична настава
настава у блоку:
Упознавање са деловима погона
Принципи добре произвођачке и
хигијенске праксе
Критичне тачке при
складиштењу и просејавању
Рад на ситима и вагама
Припрема основних сировина

на крају реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина
за вежбе и практичну наставу
настава у блоку се реализује према
плану датом у гантограму
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за правилно
поступање са
помоћним
сировинама и
оцењивање њиховог
квалитета

Помоћне сировине у пекарству
150 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
објасни улогу и значај помоћних сировина
(шећер, масти, јаја, млеко, месо, воће,
поврће)
разликује врсте адитива и њихову примену
процени утицај сировина на квалитет
производа
дефинише врсте просторија и поступке за
чување помоћних сировина
разликује врсте материјала за чување
помоћних сировина
наведе контролне критичне тачке у
складиштима за помоћне сировине

оцени органолептичке особине помоћних
сировина
утврди утицај помоћних сировина на
особине теста
израчуна потребну количину сировина за
замес теста
примени принципе добре произвођачке и
хигијенске праксе
користи различита транспортна средства у
пекари
изврши пријем и правилно ускладишти
помоћне сировине
мери критичне границе (температура,
влажност,...) у складиштима помоћних
сировина
измери помоћне сировине

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Помоћне сировине, врсте, хемијски
састав и особине
Адитиви, врсте и примена у
пекарству
Законски прописи о квалитету и
употреби сировина
Складиштење помоћних сировина
Промене на сировинама током
чувања
Услови чувања
Амбалажа, врсте и примена у
пекарству
Контролне критичне тачке у
складиштима помоћних сировина
(HACCP)
Вежбе
Утицај помоћних сировина на
особине теста
Органолептичка оцена квалитета
помоћних сировина
Обрачун сировина

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања

Практична настава
настава у блоку
Принципи добре произвођачке и
хигијенске праксе
Транспортна средства у пекари
Рад на пријему сировина
Критичне тачке при складиштењу
Мерење и припрема помоћних
сировина

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (24 часа)
вежбе (24 часа)
практичана настава (72 часа)
настава у блоку (30 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
практичане наставе
наставе у блоку
Место реализације наставе
теоријска настава - у учионици, кабинету
вежбе - у лабораторији
практичана настава - у пекари
настава у блоку - у пекари
Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте,
узорке
ученик је обавезан да води дневник рада
вежби и практичне наставе
на крају модула треба реализовати тест
знања за теорију и тест практичних
вештина за вежбе и практичну наставу
настава у блоку се реализује према плану

припреми помоћне сировине
сортира и одлаже отпад на одговарајући
начин

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА

датом у гантограму
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Хемија
Исхрана људи
Операције и мерења у пекарству
ПРОИЗВОДЊА ХЛЕБА
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

II

102

Вежбе

Практична настава

Настава у
блоку

УКУПНО

476

90

668

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о фазама технолошког процеса производње хлеба, параметрима производње и важећим прописима
Оспособљавање ученика да самостално производи хлеб
Оспособљавање ученика за рад у пекарској индустрији по важећој законској регулативи и системима квалитета
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Трајање модула
(часови)
Т
В

Б

Производња хлеба од пшеничног брашна

60

280

30

Производња раженог и мешаних врста хлеба

33

154

30

Производња специјалних врста хлеба

9

42

30

НАЗИВ МОДУЛА

НАПОМЕНА: Ови модули се реализују према распореду како је то дато у гантограму.

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Назив модула:
Трајање модула:

Производња хлеба од пшеничног брашна
370 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
Теорија
Оспособљавање објасни технолошку шему производње
Технолошка шема производње
ученика да
хлеба од пшеничног брашна
хлеба од пшеничног брашна
производе хлеб објасни процесе у тесту током замеса и
Припрема сировина за
од пшеничног
параметре који утичу на замес
производњу хлеба
брашна по
опише процес ферментације теста и
Замес теста
различитим
врсте ферментације
Ферментација теста у маси
рецептурама,
објасни фазе обраде теста
Дељење, округло обликовање
поштујући
опише фазе и процесе током печења
теста и интермедијална
важећу законску објасни поступак хлађења и услове
ферментација
регулативу
складиштења хлеба
Завршно обликовање и завршна
опише грешке у производњи хлеба од
ферментација
пшеничног брашна
Печење
опише болести хлеба
Хлађење
објасни критичне тачке у производњи
Грешке у производњи хлеба
хлеба од пшеничног брашна
Болести и мане хлеба
објасни карактеристике различитих
Оцена квалитета хлеба
врста хлеба од пшеничног брашна
Врсте хлеба од пшеничног
наведе параметре квалитета хлеба од
брашна
пшеничног брашна
Принос хлеба, губици при
израчуна утрошак сировина
печењу и хлађењу
Обрачун сировина
Критичне тачке при производњи
хлеба од пшеничног брашна
Практична настава и настава у
одреди садржај влаге у помоћним
блоку:
сировинама
Припрема и дозирање сировина
одреди проценат пепела у помоћним
Замес теста
сировинама
Обрада теста
одреди проценат садржај масти у кафи
Печење хлеба
докаже присуство вештачких
Хлађење
заслађивача у прехрамбеним
Паковање и складиштење хлеба
производима
Стандарди у пекарству, НАССР

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у
гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава ( 60 часова)
практичана настава ( 280 часова)
настава у блоку ( 30 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
практичане наставе
наставе у блоку
Место реализације наставе
теоријска настава у учионици, кабинету
практичана настава у пекари
настава у блоку у пекари
Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте, узорке
ученик води дневник рада вежби и практичне
наставе
на крају модула треба реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина за вежбе и
практичну наставу
на крају модула се реализује настава у блоку
Оцењивање

докаже присуство вештачких боја у
прехрамбеним производима
докаже присуство бензоеве киселине

Оцена квалитета хлеба методом
бодовањем

Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:

Производња раженог и мешаних врста хлеба
217 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
Теорија
Оспособљавање објасни технолошку шему производње
Технолошка шема производње
ученика да
хлеба по директном и индиректном
хлеба
производе
поступку
Припрема сировина за
ражени и
објасни специфичности директног и
производњу хлеба
мешане врсте
индиректног замеса
Замес теста по директном и
хлеба по
објасни процесе у тесту током замеса и
индиректном поступку
различитим
параметре који утичу на замес
Ферментација теста у маси
рецептурама,
опише процес ферментације теста и
Дељење, округло обликовање
поштујући
врсте ферментације
теста и интермедијална
важећу законску објасни фазе обраде теста
ферментација
регулативу
опише фазе и процесе током печења
Завршно обликовање и завршна
објасни поступак хлађења и услове
ферментација
складиштења хлеба
Печење
опише грешке у производњи раженог и
Хлађење
мешаних врста хлеба
Грешке у производњи хлеба
опише болести раженог и мешаних врста Болести хлеба
хлеба
Оцена квалитета хлеба
објасни критичне тачке у производњи
Врсте раженог и мешаних врста
раженог и мешаних врста хлеба
хлеба
објасни карактеристике различитих
Принос хлеба, губици при
врста раженог и мешаних врста хлеба
печењу и хлађењу
наведе параметре квалитета раженог и
Обрачун сировина
мешаних врста хлеба
Критичне тачке при производњи
израчуна утрошак сировина
раженог и мешаних врста хлеба
измери сировине, припреми и дозира
према задатим рецептурама
изврши замес теста одговарајућом
методом
прати ток ферментације
изврши дељење, обликовање и печење
хлеб
изврши хлађење, паковање и

Практична настава и настава у
блоку:
Припрема и дозирање сировина
Замес теста
Обрада теста
Печење хлеба
Хлађење
Паковање и складиштење хлеба
Стандарди у пекарству, НАССР

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у
гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава (33 часа)
вежбе (154 часа)
настава у блоку (30 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
практичане наставе
наставе у блоку
Место реализације наставе
теоријска настава у учионици, кабинету
практичана настава у пекари
настава у блоку у пекари
Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте, узорке
ученик води дневник рада вежби и практичне
наставе
на крају модула треба реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина за вежбе и
практичну наставу
на крају модула се реализује настава у блоку
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода

складиштење хлеба
Оцена квалитета хлеба методом
користи уређаје, машине и алате уз
бодовањем
правилно одржавање
примени принципе добре произвођачке и
хигијенске праксе
мери критичне границе (температура,
влажност,...) током производње хлеба
оцени органолептички квалитет хлеба
сортира и одлаже отпад на одговарајући
начин
презентује и продаје ражени и мешане
врсте хлеба

тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да
производе
специјалне
врсте хлеба по
различитим
рецептурама,
поштујући
важећу законску
регулативу

Производња специјалних врста хлеба
81 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
објасни технолошку шему производње
специјалних врста хлеба
објасни фазе технолошког поступка
производње специјалних врсте хлеба
наведе параметре производње за
специјалне врсте хлеба
објасни карактеристике специјалних
врста хлеба
измери сировине, припреми и дозира
према задатим рецептурама
изврши замес теста одговарајућом
методом
прати ток ферментације
изврши дељење, обликовање и печење
хлеб
изврши хлађење, паковање и
складиштење хлеба
користи уређаје, машине и алате уз
правилно одржавање
примени принципе добре произвођачке и
хигијенске праксе
сортира и одлаже отпад на одговарајући
начин
презентује и продаје специјалне врсте
хлеба

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Технолошка шема производње
хлеба
Фазе и параметри технолошког
поступка производње
специјалних врста хлеба
Специјалне врсте хлеба
Нутритивна вредност
специјалних врста хлеба
Практична настава и настава у
блоку:
Припрема и дозирање сировина
Замес теста
Обрада теста
Печење хлеба
Хлађење
Паковање и складиштење хлеба
Стандарди у пекарству, НАССР

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у
гантограму.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава ( 9 часова)
практичана настава ( 42 часа)
настава у блоку ( 30 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
практичане наставе
наставе у блоку
Место реализације наставе
теоријска настава у учионици, кабинету
практичана настава у пекари
настава у блоку у пекари
Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте, узорке
ученик води дневник рада вежби и практичне
наставе
на крају модула треба реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина за вежбе и
практичну наставу
на крају модула се реализује настава у блоку
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања

тестове практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Сировине у пекарству
Операције и мерења у пекарству
Исхрана људи
Здравствена безбедност хране
Објекти и опрема у пекарству
ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

II

68

Вежбе

Практична настава

34

Настава у
блоку

УКУПНО
102

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о значају хигијене уз примену HACCP-а и микробиолошкој контроли
Стицање знања о морфолошким и физиолошким карактеристикама микроорганизама;
Стицање знања о утицају еколошких чинилаца на динамику раста микроорганизама;
Стицање знања о микрорганизмима у пекарству
Оспособљавање за прање лабораторијског посуђа и прибора уз примену хигијенских норми и руковање микроскопом и разликовање препарата
Оспособљаваље ученика да разликује утицај физичких и хемијских фактора на микроорганизме
Оспособљавање ученика да издвоји чисте културе и узимање бриса
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:
други

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула
(часови)
Т
В

Основи хигијене

10

4

Морфолошке и физиолошке карактеристике микроорганизама

20

10

Утицај спољашњих чинилаца на микроорганизме

22

14

Микроорганизми у пекарству

16

6

Напомена: Недељни приказ броја часова дат је у гантограму

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање знања о
значају хигијене,
микробиолошке
контроле
производње и
готових производа уз
примену хигијенских
норми

Основи хигијене
14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
наведе мере личне хигијене, хигијене
радног места и просторија
дефинише основне законе добре
хигијенске праксе
објасни правилно одлагање различитих
врста отпада
наведе микробиолошке норме сировина и
производа
користи микробиолошко посуђе и прибор
у
микробиолошкој лабораторији под
одговарајућим хигијенским условима
опере правилно лабораторијско посуђе и
прибор

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија
Важећи стандарди, HACCP
Стандарди за личну хигијену
Хигијена просторија и опреме за
производњу, прераду, чување,
транспорт и продају животних
намирница
Одлагање отпада
Микробиолошке норме и хигијенска
исправност намирница
Вежбе
Лабораторијска правила, прибор и
посуђе
Прање посуђа и прибора

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (10 часова)
вежбе ( 4 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава у учионици, кабинету
вежбе у лабораторији

Препоруке за реализацију наставе
вежбе се реализују сваке друге недеље са
два часа за сваку групу
ученик води дневник вежби
на крају модула реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина за вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање знања о
морфолошким и
физиолошким
карактеристикама
микроорганизама и
разликовање
препарата

Морфолошке и физиолошке карактеристике микроорганизама
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
Теорија
објасни улогу и значај микроорганизама
Улога и значај микроорганизама
дефинише грађу прокариотске и
Структурна грађа ћелије
еукариотске
ћелије и њихов хемијски
микроорганизама
састав;
Морфологија бактерија и гљива
опише морфолошке и физиолошке
(облик, величина. грађа, начин
карактеристике микроорганизама
кретања, бактеријске споре и
капсуле)
Физиологија бактерија и гљива
(метаболизам, ензими, начин
узимања хране, састав хране,
дисање и размножавање)
Вежбе
рукује микроскопом
Микроскоп – делови и руковање
разликује микроскопске препарате
Микроскопско испитивање
микроорганизама – нативни и
фиксирани препарати

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (20 часова)
вежбе (10 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици,
кабинету
вежбе се реализују у лабораторији

Препоруке за реализацију наставе
вежбе се реализују сваке друге недеље са
два часа за сваку групу
ученик води дневник вежби
на крају модула реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина за вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање знања о
утицају спољашњих
чинилаца на
динамику раста
микроорганизама

Утицај спољашњих чинилаца на микроорганизме
36 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
Теорија
објасни утицај спољашних чинлаца на
Утицај физичких чинилаца на
раст и размножавање микроорганизама
микроорганизме ( вода, температура,
опише поступке уништавања појединих
светлост, зрачење, ултразвук,
микроорганизама
осмотски притисак )
Утицај хемијских чинилаца на
микроорганизме (кисеоник, pH, и
различита хемијска једињења)
Утицај биолошких чинилаца на
микроорганизме (симбиоза и
антибиоза)
Вежбе
припреми различите врсте хранљивих
Хранљиве подлоге – састав, врсте,
подлога и
припрема и начини засејавања
начине засејавања
Одређивање карактеристика пораста
одреди карактеристике пораста
на различито засејаним хранљивим
микроорганизама на различитим
подлогама
хранљивим подлогама
Утицај физичких и хемијских
прати утицај различитих спољашњих
фактора на микроорганизме
чинилаца на микроорганизме

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (22 часа)
вежбе (14 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава се реализује у учионици,
кабинету
вежбе се реализују у лабораторији

Препоруке за реализацију наставе
вежбе се реализују сваке друге недеље са
два часа за сваку групу
ученик води дневник вежби
на крају модула реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина за вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање знања о
микроорганизмима
који се користе у
производњи
пекарских производа
и узрочницима
кварења производа

Микроорганизми у пекарству
22 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
опише корисне и штетне микроорганизме
у пекарству
дефинише основне групе узрочника
хигијенске неисправности и кварења
производа

утврди присуство микроорганизама у
пекарским производима
утврди хигејенску исправност уређаја,
прибора и радних површина узимањем
бриса

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Теорија
Корисни микроорганизми у
пекарству
Извори инфекције
микроорганизмима у погонима за
прераду брашна и производа од
брашна и начини њиховог
уништавања
Најчешћи изазивачи кварења
пекарских производа
Вежбе
Издвајање чистих култура из
производа
Узимање бриса са уређаја,прибора и
радних површина

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
теоријска настава (16 часова)
вежбе (6 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
вежби
Место реализације наставе
теоријска настава у учионици
вежбе у микробиолошкој лабораторији

Препоруке за реализацију наставе
вежбе се реализују сваке друге недеље са
два часа
користити шеме, цртеже, табеле,...
ученик води дневник вежби
на крају модула реализовати тест знања за
теорију и тест практичних вештина за вежбе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА

Сировине у пекарству
Исхрана људи
Производња хлеба
Објекти и опрема у пекарству
Назив предмета:
ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА У ПЕКАРСТВУ
Годишњи фонд часова:
68
Разред:
други
Стицање знања о опреми, прибору и алату који се користе у пекарству
Циљеви предмета:
Стицање знања о уређењу просторија пекаре уз одговарајуће хигијенске норме
Стицање знања о начину уређења продавнице хлеба, пецива и колача, опреми и прибору у продавници
ИСХОДИ
НАЧИН
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
ТЕМА ЦИЉ
По завршетку теме ученик
ОСТВАРИВАЊА
ТЕМАМА
ће бити у стању да:
ПРОГРАМА

Опрема и прибор у пекарству

Стицање знања о
опреми, прибору
и алату који се
користе у
пекарству

наброји врсте опреме,
прибора и алата који се
користе у пекарству
објасни принципе рада
различитих машина и
начине коришћења прибора
и алата у пекарству
објасни принципе
одржавања
функционалности и
хигијене опреме у
пекарској производњи
примени НАССР и остале
важеће стандарде у
пекарској производњи

Опема, прибор и алат који се користи у појединим фазама
и операцијама у пекари
Сита
Транспортери
Ваге
Дозатори
Инструменти за мерење температуре и влажности ваздуха
Месилице
Делилице
Машина за округло обликовање
Уређаји за ферментацију теста
Машине за завршно обликовање теста
Пећи
Опрема за прихват и чување готових производа
Полице и колица за плехове
Машине за паковање готових производа
Расхладни уређаји
Посуде за манипулацију
Прибор за сечење и ручно обликовање теста (ножеви,
оклагије, модле, радле)
Машине за млевење и сецкање
Средства и опрема заштите на раду
Прибор и средства за одржавање хигијене просторија и
опреме
HACCP и важећи стандарди
Технички нормативи за пекаре

На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе, односно
учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава

Место реализације наставе
теоријска настава се реализу
у учионици или одговарајућ
кабинету
Препоруке за реализацију
наставе
користити шеме, цртеже,
проспекте
на крају сваке теме
реализовати тест знања
Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:

Уређење продавнице хлеба,
Услови уређења пекаре
пецива и колача

Стицање знања о
уређењу
просторија
пекаре уз
одговарајуће
хигијенске
норме

дефинише основне услове
потребне за изградњу
пекаре
дефинише начине којима се
уређује круг
опише како треба да буду
уређене просторије у
пекари
дефинише услове
унутрашњег уређења
пекаре
опише распоред просторија
у пекари
објасни специфичности
уређења просторија за
производњу различитих
врста производа према
HACCP
објасни принципе
одржавања хигијене свих
просторија у пекари
Стицање знања о објасни начин уређења
начину уређења продавнице према важећим
продавнице
законским прописима
хлеба, пецива и
користи опрему, прибор и
колача, опреми и алат према HACCP
прибору у
објасни принципе
продавници
одржавања
функционалности и
хигијене опреме,прибора и
алата у продавници хлеба,
пецива и колача

Услови за изградњу пекаре
Уређење круга
Општи услови унутрашњег уређења
Распоред просторија у оквиру пекаре
Уређење просторија у пекари (подови, зидови, плафони)
према важећим законским прописима – правилницима
Инфраструктура (вода, канализација)
Осветљење
Вентилација
Одржавање хигијене просторија пекаре (HACCP)
Уређење просторија за производњу хлеба и пецива према
HACCP
Уређење просторија за производњу производа од
лиснатог и вученог теста према HACCP
Уређење просторија за производњу колача према HACCP
Уређење просторија за производњу тестенина према
HACCP
Уређење просторија за хлађење и смрзавање према
HACCP
Уређење просторија за паковање и складиштење према
HACCP
Уређење продавнице према важећим законским
прописима
Опрема ( топле и хладне витрине, полице, расхладни
уређаји, пећи,...)
Прибор и алат
Оржавање хигијене продавнице, опреме, прибора и алата

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Сировине у пекарству
Операције и мерења у пекарству
Здравствена безбедност хране

праћење остварености исход
тестове знања

Оквирни број часова по
темама
Опрема и прибор у пекарств
(40 часова)
Услови уређења пекаре (20
часова)
Уређење продавнице хлеба,
пецива и колача (8 часова)

Производња хлеба
ПРОИЗВОДЊА ПЕЦИВА, КОЛАЧА И ТЕСТЕНИНА
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска
настава

III

90

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

УКУПНО

420

120

630

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о фазама технолошког процеса производње пецива, колача и тестенина, параметрима производње и важећим прописима
Оспособљавање ученика да самостално производи пецива, колаче и тестенине
Оспособљавање ученика за рад у пекарској индустрији по важећој законској регулативи и системима квалитета
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

трећи

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула
(часови)

Производња пецива и колача од квасног теста

21

98

24

Производња пецива од лиснатог теста

24

112

24

Производња производа од вученог теста

9

42

30

Производња колача од прхког и меденог теста и чајног пецива

21

98

24

Производња тестенина

15

70

18

Напомена: Недељни приказ броја часова дат је у гантограму

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДМЕТА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да
производи пецива и
колаче од квасног
теста по различитим
рецептурама,
поштујући важећу
законску регулативу

Производња пецива и колача од квасног теста
143 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће бити у
МОДУЛА
стању да:
Теорија:
објасни технолошку шему производње
Технолошка шема производње
пецива и колача од квасног теста
пецива и колача од квасног теста
објасни процесе у тесту током замеса и
Припрема сировина за производњу
параметре који утичу на замес
пецива и колача од квасног теста
опише процес ферментације теста и врсте Замес теста у зависности од врсте
ферментације
производа
објасни фазе обраде теста
Дељење, обликовање, филовање,
опише фазе и процесе током печења
ферментација и печење или пржење
објасни поступак хлађења и услове
у зависности од врсте производа
складиштења
Хлађење, паковање и складиштење
опише грешке у производњи пецива и
Грешке у производњи пецива и
колача од квасног теста
колача од квасног теста
објасни критичне тачке у производњи
Критичне тачке при производњи
пецива и колача од квасног теста
пецива и колача од квасног теста
објасни карактеристике различитих врста
(НАССР)
пецива и колача од квасног теста
Оцена квалитета пецива и колача од
наведе параметре квалитета пецива и
квасног теста
колача од квасног теста
Врсте пецива и колача од квасног
израчуна утрошак сировина
теста
Обрачун сировина
измери сировине, припреми и дозира
према задатим рецептурама
изврши замес теста
прати ток ферментације
изврши дељење, обликовање, филовање и
печење у зависности од врсте производа
изврши хлађење, паковање и складиштење
користи уређаје, машине и алате уз

Практична настава и настава у
блоку:
Припрема и дозирање сировина
Замес теста
Дељење, обликовање, филовање,
ферментација и печење или пржење
у зависности од врсте производа
Хлађење, паковање и складиштење
Стандарди у пекарству, НАССР

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облик
наставе:
теоријска настава ( 21 час)
практичана настава ( 98 часова)
настава у блоку ( 24 часа)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
практичане наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
теоријска настава у учионици, кабинету
практичана настава у пекари
настава у блоку у пекари

Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте, уз
ученик води дневник рада практичне
наставе
на крају модула треба реализовати тест
знања за теорију и тест практичних веш
за практичну наставу
на крају модула се реализује настава у б

правилно одржавање
примени принципе добре произвођачке и
хигијенске праксе
мери критичне границе (температура,
влажност,...) током производње пецива и
колача од квасног теста
оцени органолептички квалитет пецива и
колача од квасног теста
сортира и одлаже отпад на одговарајући
начин
презентује и продаје пецива и колаче од
квасног теста

Оцена квалитета пецива методом
бодовањем

Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши
кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да
производи пецива од
лиснатог теста по
различитим
рецептурама,
поштујући важећу
законску регулативу

Производња пецива од лиснатог теста
160 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
објасни технолошку шему производње
пецива од безквасног и квасног лиснатог
теста
објасни фазе и параметре технолошког
поступка производње пецива од лиснатог
теста
опише поступке хлађења и смрзавања
производа
опише грешке у производњи пецива од
лиснатог теста
објасни критичне тачке у производњи
пецива од лиснатог теста
објасни карактеристике различитих врста
пецива од лиснатог теста
израчуна утрошак сировина

измери сировине, припреми и дозира
према задатим рецептурама
изврши замес теста
прати ток ферментације код производа од
квасног лиснатог теста
изврши дељење, обликовање, филовање и
печење у зависности од врсте производа
изврши хлађење и смрзавање
изврши паковање и складиштење
користи уређаје, машине и алате уз
правилно одржавање
примени принципе добре произвођачке и

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Теорија:
Технолошка шема производње
пецива од безквасног и квасног
лиснатог теста
Припрема сировина за производњу
пецива од лиснатог теста
Замес теста у зависности од врсте
производа
Дељење, обликовање, филовање,
ферментација и печење у зависности
од врсте производа
Хлађење и смрзавање
Паковање и складиштење
Врсте пецива од лиснатог теста
Грешке у производњи пецива од
лиснатог теста
Критичне тачке при производњи
пецива од лиснатог теста (НАССР)
Оцена квалитета пецива од лиснатог
теста
Обрачун сировина
Практична настава и настава у
блоку:
Припрема и дозирање сировина
Замес теста
Дељење, обликовање, филовање,
ферментација и печење у зависности
од врсте производа
Хлађење и смрзавање
Паковање и складиштење
Стандарди у пекарству, НАССР
Оцена квалитета пецива од лиснатог
теста

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облик
наставе:
теоријска настава ( 24 часа)
практичана настава ( 112 часова)
настава у блоку ( 24 часа)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
практичане наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
теоријска настава у учионици, кабинету
практичана настава у пекари
настава у блоку у пекари

Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте, уз
ученик води дневник рада практичне
наставе
на крају модула треба реализовати тест
знања за теорију и тест практичних веш
за практичну наставу
на крају модула се реализује настава у б

Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши

хигијенске праксе
мери критичне границе (температура,
влажност,...) током производње пецива од
лиснатог теста
оцени органолептички квалитет пецива од
лиснатог теста
сортира и одлаже отпад на одговарајући
начин
презентује и продаје пецива од лиснатог
теста

кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за
производњу
производа од
вученог теста по
различитим
рецептурама,
поштујући важећу
законску регулативу

Производња производа од вученог теста
81 час
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
објасни технолошку шему производње
производа од вученог теста
објасни фазе и параметре технолошког
поступка производње производа од
вученог теста
опише грешке у производњи производа од
вученог теста
објасни карактеристике производа од
вученог теста
објасни критичне тачке у производњи
производа од вученог теста
израчуна утрошак сировина

припреми и дозира сировине према
задатим рецептурама
изврши замес теста
изврши дељење, обликовање, филовање,
печење, сушење или смрзавање у
зависности од врсте производа
изврши паковање и складиштење
користи уређаје, машине и алате уз
правилно одржавање
примени принципе добре произвођачке и
хигијенске праксе
мери критичне границе (температура,
влажност,...) током производње производа
од вученог теста
оцени органолептички квалитет производа
од вученог теста

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Теорија:
Технолошка шема производње
производа од вученог теста
Припрема сировина за производњу
производа од вученог теста
Замес теста
Дељење, обликовање (развлачење
кора), филовање и печење, сушење
или смрзавање у зависности од врсте
производа
Паковање и складиштење
Грешке у производњи производа од
вученог теста
Критичне тачке при производњи
производа од вученог теста (НАССР)
Обрачун сировина
Практична настава и настава у
блоку:
Припрема и дозирање сировина
Замес теста
Дељење, обликовање, филовање,
ферментација и печење у зависности
од врсте производа
Хлађење и смрзавање
Паковање и складиштење
Стандарди у пекарству, НАССР
Оцена квалитета производа од
вученог теста

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облик
наставе:
теоријска настава ( 9 часoвa)
практичана настава ( 42 часа)
настава у блоку ( 30 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
практичане наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
теоријска настава у учионици, кабинету
практичана настава у пекари
настава у блоку у пекари

Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте, уз
ученик води дневник рада практичне
наставе
на крају модула треба реализовати тест
знања за теорију и тест практичних веш
за практичну наставу
на крају модула се реализује настава у б

Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши

сортира и одлаже отпад на одговарајући
начин
презентује и продаје производе од вученог
теста

кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:

Производња колача од прхког и меденог теста и чајног пецива
143 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ЦИЉЕВИ МОДУЛА По завршетку модула ученик ће бити у
МОДУЛА
стању да:
Теорија:
Оспособљавање
објасни технолошку шему производње
Технолошка шема производње
ученика да
колача од прхког и меденог теста и чајног колача од прхког и меденог теста и
производи колаче од пецива
чајног пецива
прхког и меденог
опише састав и карактеристике колача од
Припрема сировина за производњу
теста и чајног пецива прхког и меденог теста и чајног пецива
колача од прхког и меденог теста и
по различитим
објасни фазе и параметре технолошког
чајног пецива
рецептурама,
поступка производње колача од прхког и
Замес теста у зависности од врсте
поштујући важећу
меденог теста и чајног пецива
производа
законску регулативу објасни критичне тачке у производњи
Дељење, обликовање, филовање,
колача
ферментација и печење у зависности
објасни карактеристике различитих врста
од врсте производа
колача
Хлађење и смрзавање
Паковање и складиштење
Врсте колача од теста
Грешке у производњи колача од
прхког и меденог теста и чајног
пецива
Критичне тачке при производњи
колача (НАССР)
Оцена квалитета колача
Обрачун сировина
Практична настава и настава у
измери сировине, припреми и дозира
блоку:
према задатим
Припрема и дозирање сировина
рецептурама
Замес теста
изврши замес теста
Дељење, обликовање, филовање,
изврши дељење, обликовање,
печење и глазирање у зависности од
филовање,печење и глазирање у
врсте производа
зависности од врсте производа
Хлађење, паковање и складиштење
изврши хлађење, паковање и складиштење Стандарди у пекарству, НАССР
користи уређаје, машине и алате уз
Оцена квалитета колача
правилно одржавање

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облик
наставе:
теоријска настава ( 21 час)
практичана настава ( 98 часова)
настава у блоку ( 24часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
практичане наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
теоријска настава у учионици, кабинету
практичана настава у пекари
настава у блоку у пекари

Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте, уз
ученик води дневник рада практичне
наставе
на крају модула треба реализовати тест
знања за теорију и тест практичних веш
за практичну наставу
на крају модула се реализује настава у б

Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши

примени принципе добре произвођачке и
хигијенске праксе
мери критичне границе (температура,
влажност,...) током производње колача од
прхког и меденог теста и чајног пецива
оцени органолептички квалитет колача од
прхког и меденог теста и чајног пецива
сортира и одлаже отпад на одговарајући
начин
презентује и продаје колаче од прхког и
меденог теста и чајног пецива

кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика да
производи тестенине
по различитим
рецептурама,
поштујући важећу
законску регулативу

Производња тестенина
103 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

Теорија:
Технолошка шема производње
тестенина
Припрема сировина за производњу
тестенина
Замес теста у зависности од врсте
производа
Уређај за производњу тестенина
Пресовање, формирање и сечење
тестенина
Сушење, паковање и складиштење
Грешке у производњи тестенина
Критичне тачке при производњи
тестенина (НАССР)
Врсте тестенина
Практична настава и настава у
измери сировине, припреми и дозира
блоку:
према задатим рецептурама
Припрема и дозирање сировина
изврши замес теста
Замес теста
користи уређај за производњу тестенина уз Пресовање, формирање и сечење
правилно одржавање
тестенина
изврши сушење, паковање и складиштење Сушење, паковање и складиштење
примени принципе добре произвођачке и
Стандарди у пекарству, НАССР
хигијенске праксе
Оцена квалитета тестенина
мери критичне границе (температура,
влажност,...) током производње тестенина
оцени органолептички квалитет тестенина
сортира и одлаже отпад на одговарајући
начин
објасни технолошку шему производње
тестенина
објасни процесе у тесту током замеса и
параметре који утичу на замес
наведе главне делове и принцип рада
уређаја за израду тестенине (пресе)
објасни поступак сушења тестенина
објасни поступак паковања и услове
складиштења
опише грешке у производњи тестенина
објасни критичне тачке у производњи
тестенина
наброји врсте тестенина

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облик
наставе:
теоријска настава ( 15 часoва)
практичана настава ( 70 часова)
настава у блоку ( 18 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
практичане наставе
наставе у блоку

Место реализације наставе
теоријска настава у учионици, кабинету
практичана настава у пекари
настава у блоку у пекари

Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте, узо
ученик води дневник рада практичне
наставе
на крају модула треба реализовати тест
знања за теорију и тест практичних веш
за практичну наставу
на крају модула се реализује настава у б

Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши

кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Сировине у пекарству
Операције и мерења у пекарству
Исхрана људи
Здравствена безбедност хране
Објекти и опрема у пекарству
Производња хлеба
Тржиште и промет пекарских производа
Предузетништво

ТРЖИШТЕ И ПРОМЕТ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА
60
трећи
Стицање знања о пријему и припреми полупроизвода и готових производа за продају уз примену НАССР-а
Циљеви предмета:
Стицање знања о кодексу понашања, презентацији и продаји уз примену НАССР-а
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
ТЕМА ЦИЉ
По завршетку теме ученик
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ће бити у стању да:
Стицање знања о класификује врсте хлеба,
Врсте хлеба, пецива, колача и тестенина
На почетку теме ученике упознати са
пријему и
пецива, колача и тестенина Пријем и складиштење полупроизвода и
циљевима и исходима наставе, односн
припреми
прими и правилно
готових производа
учења, планом рада и начинима
полупроизвода и складишти полупроизводе
Органолептичка оцена квалитета
оцењивања
готових
и готове производе
полупроизвода и готових производа
производа за
објасни начине припреме
Хлађење и замрзавање
Облици наставе
продају уз
полупроизвода и производа Одмрзавање, ферментација и печење
Предмет се реализује кроз следеће обл
примену
оцени органолептички
Добра хигијенска пракса (НАССР)
наставе:
HACCP-а
квалитет полупроизвода и
теоријска настава
готових производа
обезбеди хигијенску
Место реализације наставе
исправност полупроизвода
теоријска настава се реализује у учион
и готових производа
или одговарајућем кабинету
Припрема пекарских производа за
продају

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Презентација и продаја пекарских
производа

Стицање знања о
кодексу
понашања,
презентацији и
продаји уз
примену
HACCP-а

примени стандарде о
квалитету пекарских
производа
примени важеће законске
прописе
препозна поједине профиле
и врсте потрошача
примени одговарајући
кодекс понашања
успостави правилну
комуникацију и однос са
потрошачем
припреми презентацију и
прода производ

Законски прописи
Цене, декларисање и маркирање робе
Комуникација са потрошачем
Кодекс понашања
Познавање тржишта
Маркетинг
Паковање
Презентација и продаја хлеба, пецива, колача и
тестенина
EAN – систем нумерисања производа
Примена HACCP-а

Препоруке за реализацију наставе
користити шеме, цртеже, проспекте
на крају сваке теме реализовати тест зн

Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши
кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања

Оквирни број часова по темама
Припрема пекарских производа за про
(30 часова)
Презентација и продаја пекарских
производа (30 часова)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Сировине у пекарству
Исхрана људи
Здравствена безбедност хране
Производња хлеба
Објекти и опрема у пекарству
Производња пецива, колача и тестенина
Предузетништво
Назив
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
предмета:
Годишњи
60 часова
фонд часова:
Разред:
Трећи
Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања
Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у
складу са тим.
Циљеви
Развијање пословног и предузетничког начина мишљења
предмета
Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији
Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање)
Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме

Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу
Развијање основе за континуирано учење
Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.

ТЕМА

ЦИЉЕВИ

Предузетниш
тво и
предузетник

Разумевање појма
и значаја
предузетништва
Препознавање
особености
предузетника

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да :
наведе адеквадтне примере
предузетништва из локалног
окружења
наведе карактеристике
предузетника
објасни значај мотивационих
фактора у предузетништву
доведе у однос појмове
иновативнност,
предузимљивост и
предузетништво
препозна различите начине
отпочињања посла у
локалној заједници

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
Појам, развој и значај
предузетништва
Профил и
карактеристике
успешног
предузетника
Мотиви предузетника
Технике и
критеријуми за
утврђивање
предузетничких
предиспозиција

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На уводном часу ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања/ обавезом ученика да у току наставе
редовно формирају радну свеску
Облици наставе
Вежбе (64 часова)
Методе рада:
Радионичарски
(све интерактивне методе рада)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
( 2 наставника)
Место реализације наставе
Вежбе се реализују у кабинету /
учионици
Оквирни број часова по темама
Предузетништво и предузетник 6 часова вежби
Развијање и процена пословних идеја, маркетинг план
16 часова вежби
Управљање и организација 20 часова вежби
Економија пословања 10 часова вежби
Ученички пројект–презентација пословног
плана 8 часова вежби
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
активност ученика на часу
редовност и прегледност радне свеске
домаће задатке
тестове знања
израду практичних радова (маркетинг,организационо-

Развијање и
процена
пословних
идеја,
маркетинг
план

Развијање
способности за
уочавање,
формулисање и
процену
пословних идеја
Упознавање
ученика са
елементима
маркетинг плана
Развијање смисла
за тимски рад

примени креативне технике
избора, селекције и
вредновања пословних идеја
препозна садржај и значај
бизнис плана
истражи међусобно
деловање фактора који утичу
на тржиште: цена, производ,
место, промоција и личност
прикупи и анализира
информације о тржишту и
развија индивидуалну
маркетинг стратегију
развије самопоуздање у
спровођењу теренских
испитивања
самостално изради
маркетинг плана у припреми
бизнис плана
презентује маркетинг план
као део сопственог бизнис
плана

Управљање и
организација,
правни оквир
за оснивање и
функциониса
ње
делатности

Упознавање
ученика са
суштином
основних
менаџмент
функција и
вештина

наведе особине успешног
менаџера
објасни основе менаџмента
услуга/производње
објасни на једноставном
примеру појам и врсте
трошкова, цену коштања и

производни и финансијски план)
израду коначне верзије бизнис плана
презентацију
Препоруке за реализацију наставе
Предузетништво и предузетник: Дати пример успешног
предузетника и/или позвати на час госта – предузетника
који би говорио ученицима о својим искуствима или
посета успешном предузетнику;
Трагање за пословним Развијање и процена пословних идеја, маркетинг план:
идејама
Користити олују идеја и вођене дискусије да се
Процена пословних
ученицима помогне у креативном смишљању бизнис
могућности за нови
идеја и одабиру најповољније. Препоручити ученицима
пословни подухват
да бизнис идеје траже у оквиру свог подручја рада али
swot анализа
не инсистирати на томе.Ученици се дела на групе
Структура бизнис
окупљене око једне пословне идеје у којима остају до
плана и маркетинг
краја. Групе ученика окупљене око једне пословне
плана као његовог
идеје врше истраживање тржишта по наставниковим
дела
упутствима. Пожељно је организовати посету малим
Елементи маркетинг
предузећима где ће се ученици информисати о начину
микса (5П) –
деловања и опстанка тог предузећа на тржишту.
(производ/услуга,
цена, канали
дистрибуције,
промоција, личност)
Рад на теренуистраживање
тржишта
Презентација
маркетинг плана за
одабрану бизнис
идеју
Менаџмент функције Управљање и организација:
(планирање,
Препоручене садржаје по темама ученик савладава на
организовање, вођење једноставним примерима уз помоћ наставника
и контрола)
Методе рада :
Појам и врсте
Мини предавања
трошкова, цена
Симулација
коштања
Студија случаја

Упознавање
ученика са
специфичностима
управљања
производњом/услу
гама и људским
ресурсима
Упознавање
ученика са
значајем
коришћења
информационих
технологија за
савремено
пословање
Давање основних
упутстава где
доћи до
неопходних
информација

инвестиције
израчуна праг рентабилности
на једноставном примеру
објасни значај производног
плана и изради производни
план за сопствену бизнис
идеју у најједноставнијем
облику (самостално или уз
помоћ наставника)
увиђа значај планирања и
одабира људских ресурса за
потребе организације
користи гантограм
објасни значај
информационих технологија
за савремено пословање
схвати важност непрекидног
иновирања производа или
услуга
изабере најповољнију
организациону и правну
форму привредне активности
изради и презентује
организациони план за
сопствену бизмис идеју
самостално сачини или
попуни основну пословну
документацију

Инвестиције
Преломна тачка
рентабилности
Менаџмент
производње управљање
производним
процесом/услугом
Управљање људским
ресурсима
Управљање временом
Инжењеринг
вредности
Информационе
технологије у
пословању
Правни аспект
покретања бизниса

Дискусија
Давати упутстава ученицима где и како да дођу до
неопходних информација. Користити сајтове за
прикупљање информација (www.apr.gov.rs. ,
www.sme.gov. rs. и други).
Основна пословна документација: CV, молба, жалба,
извештај, записник...
Посета социјалним партнерима на локалном нивоу
(општина, филијале Националне службе за
запошљавање, Регионалне агенције за развој малих и
средњих предузећа и сл.)

Економија
пословања,
финасијски
план

Разумевање
значаја биланса
стања, биланса
успеха и токова
готовине као
најважнијих
финансијских
извештаја у
бизнис плану
Препознавање
профита/добити
као основног
мотива пословања
Разумевање
значаја
ликвидности у
пословању
предузећа

Ученички
пројектпрезентација
пословног
плана

Оспособити
ученика да разуме
и доведе у везу
све делове бизнис
плана
Оспособљавање
ученика у
вештинама
презентације
бизнис плана

састави биланс стања на
најједноставнијем примеру
састави биланс успеха и
утврди пословни резултат на
најједноставнијем примеру
направи разлику између
прихода и расхода с једне
стране и прилива и одлива
новца са друге стране
на најједноставнијем
примеру
наведе могуће начине
финансирања сопствене
делатности
се информише у
одговарајућим
институцијама о свим
релевантним питањима од
значаја за покретање бизниса
идентификује начине за
одржавање ликвидности у
пословању предузећа
састави финансијски план за
сопствену бизнис идеју
самостално или уз помоћ
наставника
презентује финансијски план
за своју бизнис идеју
самостално или уз помоћ
наставника да повеже све
урађене делове бизнис плана
изради коначан (једноставан)
бизнис план за сопствену
бизнис идеју
презентује бизнис план у
оквиру јавног часа из
предмета предузетништво

Биланс стања
Биланс успеха
Биланс токова
готовине (cash flow)
Извори финансирања
Институције и
инфраструктура за
подршку
предузетништву
Припрема и
презентација
финансијског плана

Економија пословања, финасијски план
Користити формулар за бизнис план Националне
службе запошљавања.
Користити најједноставније табеле за израду биланса
стања, биланса успеха и биланса новчаних токова.
Обрадити садржај на најједноставнијим примерима из
праксе
Методе рада :
Мини предавања
Симулација
Студија случаја
Дискусија

Израда целовитог
бизнис плана за
сопствену бизнис
идеју
Презентација
појединачних/групни
х бизнис планова и
дискусија

Ученички пројект-презентација пословног плана:
Позвати на јавни час успешног предузетника,
представнике школе, локалне самоуправе и банака за
процену реалности и иновативности бизнис плана.
Према могућности наградити најбоље радове. У
презентацији користити сва расположива средства за
визуализацију а посебно презентацију у power point –у.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Сви стручни предмети

